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Increase expectation in grain
production…
Dear readers,

Değerli okurlar,

As we all know that recent political and social conflicts in
the world affect the grain prices and trade significantly. At this
point, the political crisis in Ukraine has hit the wheat market
most. Wheat prices increased especially in European Union
countries. Having an important power in the world markets,
Ukraine’s domestic issues are considered to decrease the harvest expectations for 2014 season. Some of the leading grain
traders state that wheat prices have reached to the highest
levels in the last 17 months and corn prices have increased to
the highest levels since September. Besides social conflicts,
changes experienced in the weather conditions have also
changed the course of the grain markets. According to the latest report of International Grains Council (IGC) dated as 27th
February 2014; wheat prices increased 2% and corn prices
increased 4%.
In its latest report of dated as 27th February; IGC announces its projections for 2013/14 season total grain production,
consumption and trade as total grain production amount is
1.966 million tons, consumption amount is 1.914 million tons
and world grain trade is 286 million tons… these projections
are a little higher than the January projections.
While the constitution projects the world wheat production
as 708 million tons; it estimates that the consumption will be
realized as 146 million tons. We see that in February, IGC increased its production projections that it presented in January
(January production estimation is 707 million tons). In the past
season, these amounts conjecturally were 655 million tons for
production and 674 million tons for consumption. Estimated
being realized as 140 million tons in 2012/13 season, world
wheat trade is projected to reach 146 million tons in 2013/14
season. IGC’s February projection is 1 million ton lower than
the January projection.
As in USDA projections, IGC’s projections for corn production point a significant increase for corn production. IGC projects that world corn production, which was 861 million tons
in 2012/13 season, will reach to 959 million tons in 2013/14
season. You can get the details for corn from the product research section of our magazine.
2013/14 projection for rice as an important product is 473
million tons. It is seen that the increase expectation in rice
production is limited with 3 million tons compared to the data
of the previous season.
We wish that the increase expectations in the production
would continue…

Best regards…
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Tahıl üretiminde artış
beklentisi…

Hepimizin de bildiği gibi dünyada son zamanlarda yaşanan
siyasi ve toplumsal olaylar tahıl fiyatlarını ve ticaretini önemli
ölçüde etkilemektedir. Ukrayna’da yaşanan siyasi kriz de bu
noktada en çok da buğday piyasasını vurdu. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde buğday fiyatları artış gösterdi. Dünya
piyasalarında önemli bir güce sahip olan Ukrayna’nın yaşadığı
iç karışıklığın 2014 sezonu hasat beklentilerini de düşüreceği
konuşuluyor. Tahıl ticareti ile uğraşan büyük tüccarlar, buğday
fiyatının son 17 aydaki en yüksek oranlara, mısır fiyatlarınınsa
Eylül ayından beri en yüksek oranlara ulaştığını belirtiyor. Toplumsal olayların dışında hava koşullarında yaşanan
değişiklikler de tahıl piyasalarının seyrini değiştirdi. Uluslararası
Tahıl Konseyi’nin (IGC) 27 Şubat 2014 tarihli son raporuna
göre; buğday fiyatlarında %2 oranında, mısır fiyatlarında ise
%4 oranında artış gerçekleşti.
IGC 27 Şubat tarihli son raporunda 2013/14 sezonu toplam tahıl üretimi, tüketimi ve ticariyle ilgili öngörülerini şöyle
açıklıyor; toplam tahıl üretimi 1.966 milyon ton; tüketim miktarı
1.914 milyon ton; dünya tahıl ticareti 286 milyon ton… Bu
öngörüler, Ocak ayı öngörüsünden bir miktar daha yüksek.
Kurum, 2013/14 sezonu için dünya buğday üretimini 708
milyon ton olarak öngörürken, tüketimin ise 146 milyon ton
civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. IGC’nin 30 Ocak’ta
sunduğu üretim öngörülerini, Şubat ayı içerisinde artırdığını
görüyoruz (Ocak ayı üretim tahmini 707 milyon ton). Geride
bıraktığımız sezonda, bu miktarlar tahmini olarak üretimde
655 milyon, tüketimde ise 674 milyon tondu. 2012/13 sezonunda 140 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilen
dünya buğday ticaretinin ise 2013/14 sezonunda 146 milyon
tona ulaşacağı öngörülüyor. IGC’nin ticarete dair Şubat ayı
öngörüsü, Ocak ayı öngörüsünden 1 milyon ton daha düşük.
USDA öngörülerinde olduğu gibi IGC öngörülerinde de
mısır üretimine dair ciddi bir artış beklentisi söz konusu.
IGC, 2012/13 sezonunda 861 milyon ton olan dünya mısır
üretiminin, 2013/14 sezonunda 959 milyon tona ulaşacağını
öngörüyor. Mısırla ilgili ayrıntıları dergideki dosyamızdan bulabilirsiniz.
Bir diğer önemli ürün olan pirinçte ise 2013/14 öngörüsü
473 milyon ton. Önceki sezonun verileriyle karşılaştırıldığında,
pirinç üretimindeki artış beklentisini sadece 3 milyon tonla
sınırlı kaldığı görülmektedir.
Üretimdeki artış beklentilerinin devam etmesi dileğiyle…
Saygılarımla….

Derya GÜLSOY
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Zübeyde KAVRAZ

Focusing on the target…
Hedefe odaklanmak…
Değerli sektör temsilcileri,

Dear industry representatives,
We left another month behind. In this one-month period,
many different developments have taken place and are continuing to be experienced in most of the countries in the world
including Turkey. World is almost on the verge of a test… These
developments naturally push all of us to be more deliberate inwardly. However; if consumption does not stop in the world,
neither does the trade. I am sure that everybody has a second
roadmap for this process. The ones that do not have should
develop one; otherwise they may diverge to the poor routes that
cannot provide solutions… Like wrong competition strategies…
How much each individual in a country is important for the
entire country, each company in the milling industry has the
same importance for the entire industry. This value shouldn’t
be underestimated. Tense environment or narrowing markets
can cause wrong competition strategies.
Actually, competition is a valuable and important fact. May
be it is the reason behind what has world become today. However; competition always gets its true identity with the understanding of “doing better”.
Competition understanding in our industry should focus on
“doing better” and should not get to the point where they push
other companies to be destroyed. As I said above, each company in this industry is important for the future of the industry
and the country. I believe that a fair and reasonable competition would strengthen the industry as a whole and exact opposite would harm the long term development of the industry.
Another important point is the unity of the industry within itself and the approach of the companies to develop each other.
Unity has always strengthened the societies. As I have provided service to this industry for long years, I do not exclude
myself from this industry and I say, “We should ensure unity
in order to strengthen our industry”. Eventually we carry the
responsibility to the entire industry.
The markets of our industry are apparent. Whether we will
focus on producing new possibilities, new markets, new projects in the industry or we will head to the new crisis with an
unreasonable sense of competition.
The aim of this industry should be developing solutions to
the concern sources, reaching to the points in which we are
needed and developing solutions to the needs at those points
instead of watching the world with concern…

Bir ayı daha geride bıraktık. Bu bir aylık zamanda Türkiye de
dahil birçok ülkede çok faklı gelişmeler yaşandı ve yaşanmaya
devam ediyor. Dünya adeta yeni bir sınavın eşiğinde... Bu
gelişmeler de haliyle hepimizi içten içe biraz daha temkinli olmaya
zorluyor. Ancak dünyada tüketim durmuyorsa, üretim de, ticaret
de durmayacaktır. Eminim ki herkesin bu süreç için ikinci bir yol
haritası vardır. Olmayanların da geliştirmesi gerekir, aksi halde çok
daha kısır ve çözüm geliştirmeyen yollara sapabilirler… Yanlış
rekabet stratejileri gibi…
Nasıl ki bir ülkedeki her bir birey, ülkenin bütünü için kendi
başına bir önem taşıyorsa, değirmencilik sektöründe faaliyet gösteren her bir firma da, sektörün tamamı için bir değer
taşıyor. Bu değeri asla küçümsememek lazım. Gergin ortamlar
ya da daralan piyasalar, bazı firmalarda yanlış rekabet stratejilerine yol açabiliyor.
Aslında rekabet değerli ve önemli bir olgudur. Belki de
dünyanın bugünlere gelme nedenidir. Ancak rekabet, her zaman “daha iyisini yapma” anlayışıyla gerçek kişiliğine bürünür.
Sektörümüzdeki rekabet anlayışı da “daha iyisini yapma”ya
odaklanmalı, sektördeki diğer firmaları yok olmaya zorlayacak
noktaya ulaşmamalıdır. Az önce de söylediğim gibi bu sektördeki
her firma, sektörün ve ülkenin geleceği için önemli. Ben adil ve
akılcı rekabetin sektörü bir bütün olarak güçlendireceğine, tam
tersinin ise sektörün uzun vadeli gelişimine zarar vereceğine
inanıyorum.
Bir diğer önemli nokta sektörün kendi içerisindeki birlikteliği
ve birbirini geliştirmeye olan yaklaşımı. Birliktelik her zaman
toplumlara güç katmıştır. Uzun yıllardır sadece bu sektöre
yönelik hizmet geliştirdiğim için kendimi kesinlikle bu sektörün
dışında görmüyor ve diyorum ki; “bizlerin de sektörümüze
güç kazandırma adına bir birliktelik sağlayabilmemiz gerekir”.
Sonuçta her birimiz, sektörün tamamına karşı da sorumluluk
taşıyoruz.
Sektörümüzün dünyadaki pazarı belli. Ya birbirimize güç vererek sektörde yeni olanaklar, yeni pazarlar, yeni projeler üretmeye odaklanacağız ya da mantıksız bir rekabet anlayışıyla yeni
buhranlara doğru yol alacağız.
Dünyayı endişeli gözlerle izlemek yerine, endişe kaynaklarına
çözüm geliştirmek, bize ihtiyaç duyulan noktalara ulaşmak ve
oradaki ihtiyaçlara cevap verecek çözümler geliştirmek bu sektörün hedefi olmalıdır…

Kind regards...

Saygılarımla...
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Bunge purchased Corn
Flour Producers L.L.C.
Bunge, Corn Flour Producers
L.L.C.’yi satın aldı

.........................................................................
Bunge North America purchased corn masa
producer Corn Flour Producers L.L.C. company’s assets.
Bunge North America, mısır lapası unu üreten
Corn Flour Producers L.L.C. firmasının varlıklarını
satın aldı.
Bunge North America, which is the North American
operating arm of Bunge Ltd., has purchased the assets of
Corn Flour Producers, L.L.C. Financial terms of the acquisition were not disclosed.
Consisting of farmers, tortilla manufacturers, restaurant
owners, and other individuals interested in adding value to
locally-grown corn; Corn Flour Producers was formed in
2004 with 16 partners. Production began in August 2006.
Corn Flour Producers operates one plant in Worthington,
Ind., and mills a variety of corn masa flours used in the
production of tortillas and corn chips. The plant, which
can produce nearly 32,000 tons of corn masa flour annually, mills locally-grown white and yellow food-grade corn
purchased on contract from area farmers.
The general manager of Bunge Milling Wade Ellis said:
“With this purchase, Bunge enters an attractive growth
market that enables us to offer a broader product portfolio
to our customers. We will be able to develop new products
and innovations to meet customer and consumer demands
while adding complementary production capabilities to our
current U.S. corn dry milling and rice milling operations.”

Bunge Ltd.’nin Kuzey Amerika’daki kolu olan Bunge
North America, Corn Flour Producers L.L.C. firmasının
varlıklarını satın aldı. Satın alma işleminin finansal koşullarıyla ilgili açıklama yapılmadı.
Corn Flour Producers, çiftçilerden, tortilla üreticilerinden, restoran sahiplerinden ve yerel mısıra değer kazandırmak isteyen bireylerden oluşan 16 ortağı ile 2004 yılında kuruldu. Firmanın üretime başlaması da 2006 Ağustos
ayında gerçekleşti. Corn Flour Producers, Worthington
Ind.’de bir tesis işletiyor ve tortilla ile mısır cipsi üretiminde
kullanılan çeşitli mısır lapası unları üretiyor. Yılda yaklaşık
32 bin ton mısır lapası unu üretebilen firma, yerel olarak
yetiştirilen gıda amaçlı beyaz ve sarı mısırın öğütülmesini
gerçekleştiriyor.
Bunge Milling Genel Müdürü Wade Ellis, konuyla ilgili
şunları söylüyor; “Bu satın alma işlemi ile Bunge, müşterilerine daha geniş bir ürün portföyü sunabileceği cazip bir
büyüme pazarına giriyor. Şu anki ABD mısır kuru öğütme
ve pirinç öğütme işlemlerimize tamamlayıcı üretim kabiliyeti katarken, tüketici ve müşteri taleplerini karşılamak
için yeni ürün ve yenilikler de geliştirebileceğiz.”

TAGEM makes studies for drought-resistant wheat
..................................................................................................................................

TAGEM kuraklığa dayanıklı buğday için çalışıyor
Director General of Agricultural Research and Policy
(TAGEM) Dr. Masum Burak said on his statement to the
press that they are making studies on drought-resistant
wheat varieties. Due to drought concern and the rainfall
that is below seasonal normal throughout Turkey, studies
on new wheat varieties have gained speed.
Giving information about their seed studies as TAGEM,
Dr. Masum Burak said that the drought-resistance of 12
wheat varieties is proven and he adds: “We are making
breeding studies on bread wheat, pasta wheat and barley by region. 95% of the drought-resistant bread wheat
varieties are local wheat. 98% of pasta wheat is local and
100% of barley is local variety.”
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Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü
(TAGEM) Dr. Masum Burak, basına verdiği bir demeçte kuraklığa dayanıklı buğday çeşitleriyle ilgili çalışmalar
yaptıklarını söyledi. Türkiye genelinde yağışların mevsim
normallerinin altında seyretmesi ve kuraklık endişesi, yeni
buğday çeşitleriyle ilgili çalışmaları da hızlandırdı.
TAGEM olarak gerçekleştirdikleri tohum çalışmalarıyla
ilgili bilgi veren Dr. Masum Burak, 12 çeşit buğdayın kuraklığa dayanıklılığının ispatlandığını söyledi ve şunları ekledi: “Hem ekmeklik buğdayda hem makarnalık buğdayda hem de arpada yöreye göre ıslah çalışması yapıyoruz.
Kuraklığa dayanıklı ekmeklik çeşitlerin yüzde 95 yerli. Makarnanın yüzde 98 yerli, arpanın yüzde 100 yerli çeşit.”

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

Nigeria’s rice production policy increased
the facility numbers
...........................................................................

Nijerya’nın pirinç politikası tesis sayısını arttırdı
Former Minister of Justice of Nigeria Michael Aondoakaa said that Nigerian government applies the
best rice production policy in the country’s history and the number of integrated facilities in the
country increased with the help of this policy.

Nijerya’nın eski Adalet Bakanı Michael Aondoakaa, Nijerya hükümetinin ülke tarihindeki en iyi
pirinç üretim politikasını uyguladığını ve bu politika sayesinde ülkedeki entegre tesis sayısının
arttığını söyledi.

Former Minister of Justice and Attorney General of the
Federation Michael Aondoakaa said that the Federal Government of Nigeria applies the best rice production policy
in the country’s history. As being also the Secretary of the
Rice Processors Association of Nigeria (RIPAN), Aondoakaa emphasized that success in the country’s rice production is unprecedented. He states that government’s policies are articulate and well-defined, and the government’s
Agricultural Transformation Agenda (ATA) helped increase
the number of integrated mills in Nigeria from 1 to 15 through the Growth Enhancement Support (GES) scheme. He
added that by the end of this year another five integrates
mills will be commissioned and the country will be able to
mill 1.2 million tons of rice annually.

Eski Adalet Bakanı ve Federasyon Başsavcısı Michael
Aondoakaa, Nijerya Federal Hükümeti’nin ülke tarihindeki en iyi pirinç üretim politikasını uyguladığını söyledi. Aynı zamanda Nijerya Pirinç Değirmencileri Derneği
(RIPAN) Sekreteri olan Aondoakaa, ülkenin pirinç üretim
endüstrisinde yakalanan başarının eşi benzeri olmadığını vurguladı. Aondoakaa; hükümetin politikalarının
açık bir şekilde belirtildiğini ve devletin Tarımsal Dönüşüm Ajansı’nın (ATA), Büyüme Geliştirme Desteği (GES)
programı aracılığıyla Nijerya’daki entegre değirmen tesislerin sayısının 1’den 15’e çıkarılmasına yardımcı olduğunu belirtti. Aondoakaa, bu yılın sonunda, 5 entegre
değirmenin daha hizmete gireceğini ve ülkenin yılda 1.2
milyon ton pirinç işleyebileceğini sözlerine ekledi.

U.S.’s 2nd biggest flour mill
is shut down
ABD’nin ikinci en büyük
un değirmeni kapanıyor
...........................................................................
Mondelez International Inc. temporarily shuts
down the mill in Toledo, Ohio that is the second largest flour mill of U.S. due to the heavy
snowfall.
Mondelez International Inc., ABD’nin ikinci en
büyük un değirmeni konumunda olan Toledo
Ohio’daki değirmenini, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak kapatıyor.
Mondelez International Inc. temporarily shut down its
wheat flour mill in Toledo, Ohio that is the second largest
in the US. According to the news from Reuters; due to
heavy snowfall in the U.S. and road restrictions, the company temporarily shuts down its wheat flour mill that is the
second largest mill in the US. Industry sources states that
the flour mill was temporarily closed because trucks delivering wheat were not allowed on the roads. There hasn’t
been any statement on the subject from Mondelez.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Mondelez International Inc., ABD’nin en büyük ikinci un
değirmeni olan Toledo Ohio’daki değirmenini geçici olarak
kapatıyor. Reuters kaynaklı habere göre; firma, ABD’deki
yoğun kar yağışı ve kapanan yollar yüzünden ABD’nin en
büyük ikinci un değirmeni konumundaki buğday unu değirmenini geçici olarak kapatıyor. Endüstri kaynakları, un
değirmenin buğday taşıyan kamyonların yola çıkmasına
izin verilmediği için geçici süreliğine kapatıldığını belirtiyor.
Mondelez’den konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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The merger of ConAgra with Cargill and CHS is delayed

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

ConAgra’nın Cargill ve CHS ile birleşmesi ertelendi
ConAgra Foods Inc. announced that it delayed
the transaction of the merger of its milling business with Cargill Inc. and CHS Inc.

ConAgra Foods Inc., değirmencilik işletmesini
Cargill Inc. ve CHS Inc. ile birleştirme işlemini
ertelediğini açıkladı.

ConAgra Foods Inc. announced that it delayed the
merger of its flour-milling business with Cargill Inc. and
CHS Inc. due to the ongoing regulatory approval process
on its application to the Securities and Exchange Commission (SEC).
The merger includes the joining of ConAgra with Horizon Milling LLC that is a joint operation between Cargill
and CHS and already is the largest flour miller in the United States under the name of Ardent Mills.
The deal was first made public in March 2013 and was
initially expected to be finalized late last year. The company said that it is revising the timeline to complete the
Ardent Mills transaction and now expects the transaction
to close in the second quarter of calendar 2014.
The U.S. Justice Department’s antitrust division was
investigating the merger that would result in Ardent Mills
controlling about a third of U.S. flour mill capacity.
On its application, ConAgra said the companies were
prepared to divest four flour milling facilities prior to or
simultaneous with the completion of the merger. Those flour mills are Horizon’s facility in Los Angeles; and
ConAgra’s facilities in Oakland, California; Saginaw, Texas; and New Prague, Minnesota.

ConAgra Foods Inc., Menkul Kıymetler ve Borsalar
Komisyonu’na (SEC) başvurusunda, un değirmenciliği işletmesini Cargill Inc. ve CHS Inc. ile birleştirme işlemini,
devam eden düzenleyici onay sürecinden dolayı ertelediğini açıkladı.
Birleşme, ConAgra ve Cargill ve CHS firmalarının ortaklığında işletilen ABD’nin en büyük un değirmeni olan
Horizon Milling LLC’nin, Ardent Mills adı altında birleşmesini kapsıyor.
Anlaşma ilk olarak Mart 213’te halka açık olarak yapılmıştı
ve geçtiğimiz yılın sonlarında tamamlanması bekleniyordu.
ConAgra, başvurusunda Ardent Mills işleminin tamamlanması için verilen sürenin revize edildiğini ve 2014’ün ikinci
çeyreğinde işlemin tamamlanmasının beklendiğini söyledi.
ABD Adalet Bakanlığı’nın antitröst bölümü de, ABD un
değirmeni kapasitesinin üçte birini kontrol etmeye neden
olacak Ardent Mills’le ilgili birleşmeyi soruşturuyordu.
ConAgra başvurusunda, firmaların birleşmeden önce
ya da birleşmeyle eşzamanlı olarak dört un değirmenini elden çıkarmaya hazırlandıklarını söyledi. Bu un değirmenleri arasında Horizon’un Los Angeles’taki tesisi;
ConAgra’nın da Oakland Kaliforniya, Saginaw Teksas ve
New Prague Minnesota’daki tesisleri bulunuyor.

Ukraine increased its
wheat flour export 36%
Ukrayna un ihracatını
% 36 arttırdı
...........................................................................
As one of the world’s leading wheat producers,
Ukraine achieved an increase of 36,6% in wheat
flour export in 2013.
Dünyanın önde gelen buğday üreticileri arasında
yer alan Ukrayna, 2013 yılında buğday unu ihracatında yüzde 36,6 artış sağladı.
According to the Income and Tax Ministry; as one of
the important wheat producers in the world, Ukraine exported 214,060 tons of wheat flour in 2013. This figure
is 36.6% more than the one realized in 2012. According
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Dünyanın sayılı buğday üreticileri arasında yer alan Ukrayna, Gelir ve Vergi Bakanlığı’na göre 2013 yılında 214 bin 60
tonluk buğday unu ihraç etti. Bu miktar 2012 yılında gerçekleştirilen miktardan yüzde 36.6 oranında daha fazla. Verilere
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to this data; flour exports increased by 39.5%, to $71.17
million on value basis.
Last year, imports of wheat flour to the country fell with
a rate of 20.6% and were realized as 3,080 tons. Ukraine
paid $2.46 million for this product, which is 10.5% less
than the amount paid in 2012 period. Imports of flour
from other grains to Ukraine decreased from 8,000 tons
with $1.89 million value to 250 tons with $160,000 value
over the past year. Exports of these products realized
by the country increased 46.9%, and reached to 7,200
tons. On value basis, exports of flour from other grains
amounted to $3.75 million when it is compared to the
amount realized as $3.13 million in 2012.

göre; yüzde 39.5 oranında artış gösteren un ihracatı, değer
bazında ise 71.17 milyon Dolar’a yükseldi.
Aynı dönemde ülkenin gerçekleştirdiği buğday unu ithalatı
ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 20.6 oranında düştü ve 3
bin 80 ton olarak gerçekleşti. Ukrayna bu ithalat için 2012
yılındakinden yüzde 10.5 daha düşük bir miktar olan 2.46
milyon Dolar ödedi. Ukrayna’nın diğer tahıl unu ithalatı da
geçtiğimiz yıl miktar bazında 8 bin tondan 250 tona; değer
bazında ise 1.89 milyon Dolar’dan 160 bin Dolar’a düştü.
Bu ürünlerin ihracatı ise yüzde 46.9’luk artış ile 7 bin 200
tona ulaştı. Değer bazında bakıldığında; 2012 yılında 3.13
milyon Dolar olarak gerçekleşen diğer tahıl unları ihracatı,
2013 yılında 3.75 milyon Dolar olarak gerçekleşti.

1 billion Nigerian
Naira-investment for
Maiduguri Flour Mills
Maiduguri Flour Mills için
1 milyar Naira yatırım
...........................................................................
Nigeria prepares to make an investment of approximately 1 billion Nigerian Nairas in order to
revive Maiduguri Flour Mills in Borno State.
Nijerya, Borno Eyaleti’ndeki Maiduguri Flour
Mills’i yeniden canlandırmak için yaklaşık 1 milyar Nijerya Nairası yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Nigeria took action in order to revive Maiduguri Flour
Mills which is in Borno State and was closed in 2013. According to the statement made by Borno State Governor
Kashim Shettima; the state government plans to spend
about 1 billion Nigerian Nairas (nearly 4,5 million Euros)
to revive Maiduguri Flour Mills.
Stating that the government was negotiating with
owners of the company and would be ready to spend
between 500 million and a billion Nairas if they reached
an agreement; Governor Shettima adds: “The Maiduguri
Flour Mills is very dear to us as it is the only functional
factory in the state for a very long time. We were disturbed about the shut down, so we wrote a letter to the Board of Directors on our intention. We have made inquiries
in the company and we found out that the machines are
in good shape. What lacking is the inputs which can only
be sourced with capital.”
Shettima also emphasized that owners of the company
must agree to the government terms before it provides
the fund.
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Nijerya, Borno Eyaleti’nde bulunan ve 2013 yılı içerisinde kapatılan Maiduguri Flour Mills’i yeniden canlandırmak için harekete geçti. Borno Eyalet Valisi Kashim
Shettima’nın yaptığı açıklamaya göre Eyalet Hükümeti,
Maiduguri Flour Mills için yaklaşık 1 milyar Nijerya Nairası
(yaklaşık 4,5 milyon Euro) harcamayı planlıyor.
Hükümetin firma ile görüşmelerde bulunduğunu ve
anlaşmaya varılması halinde 500 milyon ile 1 milyar Naira harcamaya hazır olduklarını belirten Vali Shettima,
şunları ekliyor:
“Maiduguri Flour Mills, eyalette çok uzun zamandır
üretim yaptığından dolayı bizim için oldukça önemli.
Kapatılmasına çok üzüldük ve bu yüzden de niyetimizle
ilgili firmanın Yönetim Kurulu’na bir mektup gönderdik.
Firma ile ilgili çeşitli soruşturmalar yürüttük ve makinelerin oldukça iyi durumda olduğunu gördük. Eksik olan
tek şey sermaye ile çözülebilecek olan ürün girdisiydi.”
Shettima, firmanın parasal yardımı almadan önce hükümetin sunduğu şartları kabul etmesi gerektiğini de vurguluyor.
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ABP Group starts silo production with GMS
ABP Grup,
GMS ile silo üretimine başlıyor
...........................................................................
ABP Group will start grain storage systems production at its Akhisar Organized Industrial Zone
(OSB) facility under the GMS company established jointly with an American company.

Kemal KANTAR
Maintaining its activities with ABP Gida and ABP Makina, ABP Group prepares to produce grain storage systems
at Akhisar Organized Industrial Zone (OSB) facility of ABP
Makina that realizes production of grain conveying equipment. Establishing GMS company with an American partner, ABP plans to start grain storage systems production
under GMS during this year.
Making a statement about the subject, the founder of
ABP Kemal Kantar reminds that ABP Group began its operations as a family company in 1985 in order for operating
in food quality control devices and additive fields. Recording that their Ankara company titled as ABP Gida is the
distributor of eight foreign companies producing laboratory
devices used in grain quality control; Kantar states that with
this company they give the services of special test devices’
sales to the companies in flour, feed, pasta, oil, pulses and
dried nuts industries throughout Turkey, universities, commodity exchanges and institutions like Turkish Grain Board
and also after-sales training and other services.
Expressing that ABP Makina in Akhisar OSB realizes production of grain conveying and transferring systems; Kantar
continues as follows; “15 years ago we were importing or
hiring the local companies for steel storage silos, filling, evacuation and transferring equipment of American GSI company whose Turkish distributor is our company. After experiencing the hardships of the both methods, we established
ABP Makina in 1999 and started production in 300-square
meter small workshop in Izmir. We expanded our facility in
time and lastly we moved to our new facility established on
a 45 thousand-square meter area 16 thousand of which is
closed area in Akhisar OSB.”

“WE ARE PLANNING 10 MILLION-DOLLAR
INVESTMENT”
Stating that they established a new company called as
GMS with the Americans two years ago; Kemal Kantar
made the following remarks on their new company and
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ABP Group, Amerikalı bir şirketle ortak olarak
kurduğu GMS firması altında, Akhisar Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikasında tahıl
depolama sistemleri üretimine başlayacak.
ABP Gıda ve ABP Makina firmalarıyla faaliyetlerini sürdüren ABP Grup, tahıl taşıma ekipmanları üretimi gerçekleştirdiği ABP Makina’nın Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikasında, tahıl depolama sistemleri üretmeye
hazırlanıyor. Amerikalı bir ortakla GMS firmasını kuran ABP,
tahıl depolama sistemleri üretimine GMS adı altında bu yıl
içerisinde başlamayı programlıyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABP kurucusu Kemal
Kantar, ABP Grup’un bir aile şirketi olarak, gıda kalite kontrol cihazları ve katkı maddeleri konusunda çalışmak üzere
1985’te faaliyete başladığını hatırlatıyor. ABP Gıda isimli
Ankara firmalarının, tahıl kalite kontrolünde kullanılan laboratuvar cihazları üreten sekiz yurtdışı firmasının Türkiye distribütörlüğünü yaptığını aktaran Kantar, bu firmayla tüm Türkiye’deki un, yem, makarna, yağ, bakliyat, kuruyemiş gibi
sektörlerdeki firmalara, üniversitelere, ticaret borsalarına,
Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kuruluşlara özel test cihazları
satışı ve satış sonrası eğitim ve servis hizmetleri verdiklerini
belirtiyor.
Akhisar OSB’deki ABP Makina’nın ise tahıl taşıma ve
aktarma sistemlerinin üretimini yaptığını dile getiren Kantar, şöyle devam ediyor: “Türkiye distribütörü olduğumuz
Amerikan GSI firmasının çelik depolama silolarını, dolum,
boşaltım ve aktarma ekipmanlarını; 15 yıl öncesine kadar
ABD’den ithal ediyor veya yerel firmalara yaptırıyorduk. Her
iki yöntemin de zorluklarını görünce kendimiz 1999’da ABP
Makina’yı kurarak İzmir’de 300 metrekarelik küçük bir atölyede üretime başladık. Zamanla tesisimizi büyüttük, son
olarak da Akhisar OSB’de inşa ettiğimiz 16 bin metrekaresi kapalı 45 bin metrekare alana kurulu yeni fabrikamıza
taşındık.”

“10 MİLYON DOLARLIK
YATIRIM PLANLIYORUZ”
Amerikalılarla iki yıl önce GMS adıyla yeni bir şirket kurduklarını belirten Kemal Kantar, yeni firmaları ve üretimle
ilgili hedefleri hakkında şunları dile getiriyor: “Akhisar’da-

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

production goals: “ABP Makina produces grain conveying
equipment like elevator, conveyor, connection equipment,
walking paths, and support towers in 10 thousand-square meter area of our facility in Akhisar. GMS will make silo
production in the remaining 6 thousand-square meter area.
Machineries have been ordered. We aim to start production
at the second half of this year. We are planning 10 milliondollar investment for that.”
Expressing that GMS has 76 thousand-square meter
parcel in Akhisar OSB, Kantar indicated that they have received the license to establish a new facility at that area.
Kantar says that having 40 thousand-square meter area in
this facility; GMS will produce grain dryers, grain cleaning
equipment and steel building construction adds that they
aim to start the construction of the facility this year.

THE COMPANY WILL CHANGE ITS TITLE
Mentioning that they have taken into action in order to
change the company title and brand, Kantar emphasized
that having the same name with the main company as ABP
in Ankara causes confusion. Pointing out that ABP company that operates in laboratory devices field comes to
mind when it is about ABP, Kantar says; “ABP is almost
30 year-old company and everybody knows that name as
laboratory devices supplier. We wanted to prevent this confusion and continue as a stock corporation. We transferred
the assets of ABP Makina from our company to TDS (Grain Storage Systems) Muhendislik. ABP Makina brand will
withdraw in time and TDS will take its place.”

ki fabrikamızın 10 bin metrekarelik kısmında ABP Makine;
elavatör, konveyör, bağlantı ekipmanları, yürüme yolları, destek kuleleri gibi tahıl taşıma ekipmanları üretiyor.
Kalan 6 bin metrekarelik kısımda da GMS, silo üretimi
yapacak. Makine siparişleri verildi. Bu yılın ikinci yarısında üretime başlamayı hedefliyoruz. Bunun için 10 milyon
dolarlık yatırım planlıyoruz.”
GMS’nin yine Akhisar OSB’de 76 bin metrekarelik bir
parselinin bulunduğunu ifade eden Kantar, söz konusu
alana yeni bir fabrika kurmak için ruhsatlarını aldıklarını
ifade etti. GMS’nin 40 bin metrekare kapalı alana sahip
olacak bu fabrikada, tahıl kurutma makineleri, tohum temizleme ekipmanları ve çelik bina imalatları yapacağını
ileten Kantar, inşaata bu yıl başlamayı hedeflediklerini
aktardı.

FİRMA UNVANINI DEĞİŞTİRECEK
Bu yıl firma unvanı ve markasını değiştirmek için çalışma
başlattıklarından da bahseden Kantar, Ankara’daki ana şirketlerinin adının da ABP olmasının karışıklığa yol açtığının
altını çizdi. ABP denilince akla laboratuvar cihazları konusunda faaliyet gösteren ABP firmalarının geldiğini vurgulayan Kantar, “ABP, neredeyse 30 yıllık bir şirket ve herkes bu
ismi laboratuvar cihazları sağlayıcısı olarak biliyor. Bu karışıklığı önlemek ve anonim şirket olarak yola devam etmek
istedik. ABP Makina’nın varlıklarını grup şirketlerimizden
TDS (Tahıl Depolama Sistemleri) Mühendislik’e aktardık.
Zaman içinde ABP Makina markası geri çekilecek, onun
yerini TDS alacak” diye konuştu.

Drought has also hit Australia
.............................................................................

Kuraklık Avustralya’yı da vurdu
As one of the country’s biggest grain milling
companies, Australia Milling Group’s CEO said
that no one should underestimate the crisis
that can affect the food production system of
Australia.
Avustralya’nın en büyük tahıl işleme firmalarından birisi olan Australia Milling Group’un
CEO’su hiç kimsenin Avustralya’nın gıda üretim
sistemini etkileyebilecek krizi küçümsememesi
gerektiğini söyledi.
As Australia’s leading pulses, cereals and oil seeds exporter; Australia Milling Group’s Chief Executive Officer Peter
Wilson explained that the current drought is not only posing
a risk to the farming families, but also a risk to Australia’s ability to supply its customers. Emphasizing that no one should
underestimate the crisis now experienced in Australia’s food
production system, Wilson added: “We’ve got to buy that
grain off farmers who are increasingly running shorter and
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Avustralya’nın önde gelen bakliyat, tahıl ve yağlı tohum
ihracatçısı Australia Milling Group’un CEO’su Peter Wilson, son günlerde yaşanan kuraklığın sadece çiftçilikle
uğraşan aileler için değil, Avustralya’nın uluslararası pazardaki müşterilerine tedarik sağlayabilmesi açısından da risk
oluşturduğunu açıkladı. Avustralya gıda üretim sisteminde yaşanan bu krizi kimsenin küçümsememesi gerektiğini
vurgulayan Wilson, şunları ekliyor: “Her geçen gün daha az
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shorter of supplies. Domestic prices continue to firm which
is compromising export margins so it’s an extremely tough
environment.”
Stating that grain supplies are decreasing and the sowing
of some winter crops may not take place at all; Wilson continued as follows: “The profile in these beautiful soils here in
the northern part of Australia is completely dry. Because it
has been dry for so long we haven’t seen the farmer forward
sell. He’s not out there selling, for example, his 2014/15
cereal or pulse harvest in northern Australia because he
doesn’t know whether he’s going to plant a crop yet.”

tedarikle çalışan bu çiftçilerden, ürettikleri tahılı satın almak
zorundayız. Yurt içi fiyatlar, ihracat marjları riske atılarak
sabit tutulmaya devam ediyor, bu yüzden de çok zor bir
durum söz konusu.”
Tahıl tedariklerinin azaldığını ve bazı kış ürünlerinin ekilmeyebileceğini de belirten Wilson, şöyle devam ediyor:
“Avustralya’nın kuzeyindeki bu güzel topraklardaki görünüş tamamen kuru. Bu kuruluk çok uzun zamandır devam
ettiği için çiftçilerin vadeli satış yaptığı bile görülmüyor. Satışı geçtik, çiftçiler 2014/2015 sezonu için ürün ekip ekmeyeceğini bile bilmiyor.”

New maize technologies from Ugur Makine
...................................................................................................................

Uğur Makine’den yeni mısır teknolojileri
As one of the leading brands of milling technologies industry, Ugur Makine presented new maize
processing technologies to the taste of the industry.
Değirmen teknolojileri sektörünün önde gelen markalarından Uğur Makine, yeni mısır işleme teknolojilerini sektörün beğenisine sundu.
R&D department of Ugur Makine as milling technologies
producer, presented new maize processing technologies
with to the taste of the industry with high capacity and yield possibility. Announcing that they presented the newlydeveloped machineries in maize processing technologies
with high capacity, yield and producing different products
skill to the taste of the industry representatives; Ugur Makine
continues its aim of being the solution partner at every point.
As one of the newsy-developed products, GRANOMAC
enables the maize to be grinded as required and be separated in different particles. In this machine that is significantly important for producing qualified semolina, newlydeveloped rotor and sieving systems are used. These
systems provide the user both high capacity and obtaining
required product.
Ugur Makine paves the way for the usage of flour, semolina
and other products that are the final
products of the raw material with its
diagram studies developed for the
best process and separation of maize and its derivative products. In its
statement on the subject; Ugur Makine states that proper diagram study
to be used for obtaining different final products of maize raw material
will help the processing of maize’s all
layers, germ and embryo parts properly.
The company continues to create
innovations as a result of its R&D studies on design and implementation
of integrated grain processing plants.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Değirmen teknolojileri üreticisi Uğur Makine’nin Ar-Ge departmanı, yüksek kapasite ve randıman imkanı sununa yeni
mısır işleme teknolojilerini dünya tahıl piyasasının beğenisine
sundu. Mısır işleme teknolojisinde yeni geliştirdiği makinelerle yüksek kapasite, randıman ve farklı ürün üretme kabiliyetini sektör temsilcilerine sunduğunu açıklayan Uğur Makine,
her noktada çözüm ortağı olma hedefini sürdürüyor.
Firmanın yeni geliştirdiği ürünlerden biri olan GRANOMAC, mısırın istenilen şekilde kırılmasına ve farklı partiküllerden ayrılmasına olanak tanıyor. Kaliteli irmik üretimi için de
çok önemli olan bu makinede, yeni geliştirilen rotor ve elek
sistemleri kullanılmış. Bu sistemler, kullanıcıya hem yüksek
kapasite hem de istenilen ürünün elde etme olanağı sağlıyor.
Uğur Makine, mısır ve türevi ürünlerin en iyi şekilde işlenmesi ve tasnifi için geliştirdiği diyagram çalışmaları ve
yeni inovatif ürünleriyle, hammaddenin nihai ürünleri olan
un, irmik ve diğerlerinin çok farklı sektörlerde kullanılabilmesinin
de önünü açıyor. Uğur Makine,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada;
mısır hammaddesinin farklı nihai
mamullere ulaşması için kullanılacak doğru diyagram çalışmasının, mısırın tüm katman, germ
ve embriyo kısımlarının doğru bir
şekilde işlenmesine yardımcı olacağını belirtiyor.
Firma, entegre tahıl işleme tesislerinin projelendirme ve uygulamalarıyla ilgili yaptığı Ar-Ge çalışmaları neticesinde, yeniliklere
imza atmaya devam ediyor.
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Tiger Brands focused on
the Nigerian market
..........................................................................

Tiger Brands, Nijerya pazarına
odaklandı
Companies raise their sights in the Nigerian
market. South Africa-based Tiger Brands aims
to increase its shares in Nigerian Dangote Flour
Mills to 70%.

Namibya’da Tarım, Su ve Orman Bakanlığı, gerçekleştireceği Kalimbeza Ulusal Pirinç
Projesi’yle 30 hektarlık alandan 75 ton pirinç
üretmeyi hedefliyor.

As one of the important brands of South Africa, Tiger
Brands’ financial advisor announced that the company
wants to raise its stake in the Nigerian Dangote Flour Mills
through a takeover bid. Tiger Brands bought 63.35 percent stake in Dangote Flour Mills in 2012 from Dangote
Industries for $181.9 million.
With its public notice for the latest offer it made; the
company announced that it is planned with the latest bid
by the company to raise its ownership to around 70%
through the purchase of an additional 332.5 million ordinary shares at 9.50 naira ($0.06) per share.

Güney Afrika’nın önemli markalarından birisi olan Tiger
Brands’in finans danışmanı, firmanın, devir anlaşması aracılığıyla Nijeryalı Dangote Flour Mills’deki hisselerini arttırmayı istediğini açıkladı. Tiger Brands, Dangote Industries
grubundan şirketin yüzde 63.35’lik hissesini 2012 yılında
181.9 milyon Dolar karşılığında satın almıştı.
Şirket, son teklif için yaptığı kamuoyu duyurusunda, firmadaki hisselerini, hisse başına 9.50 Nijerya Nairası (0.06
Dolar) karşılığında 332.5 milyon ek adi hisse senedi satın
alarak yüzde 70’e çıkarmayı istediğini açıkladı.

Namibia gets a jump in rice production

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

Namibya pirinç üretiminde atağa geçti
Ministry of Agriculture, Water and Forestry
(MAWF) of Namibia aims to produce 75 tons of
rice on a 30-hectare area with Kalimbeza National Rice Project.

Namibya’da Tarım, Su ve Orman Bakanlığı, gerçekleştireceği Kalimbeza Ulusal Pirinç
Projesi’yle 30 hektarlık alandan 75 ton pirinç
üretmeyi hedefliyor.

As a traditional rice importer, Namibia is planning to get
into full-scale rice production soon to improve food security of the country. According to the news from Oryza.
com; an agricultural research technician in the Ministry
of Agriculture, Water and Forestry (MAWF) told that the
completion of modern infrastructure at the Kalimbeza National Rice Project near Katima Mulilo will allow Namibia to
increase its rice production and boost the country’s food
security.
The MAWF is targeting 75 tons of rice from 30 hectares,
which is equivalent to an average of 2.5 tons per hectare
under the project. Two short rice varieties, Irga and Angola, are expected to reach the local market by March
2014 and a long variety Supa is expected to reach by May

Geleneksel bir pirinç ithalatçısı olan Namibya, gıda güvenliğini arttırmak amacıyla geniş çaplı pirinç üretimine
girmeyi planlıyor. Oryza.com’un haberine göre; Namibya
Tarım, Su ve Orman Bakanlığı’ndan (MAWF) bir araştırma
teknisyeni, Katima Mulilo yakınlarında gerçekleştirilecek
olan Kalimbeza Ulusal Pirinç Projesi’de modern altyapının
tamamlanmasıyla birlikte Namibya’nın pirinç üretiminin artacağını ve ülkenin gıda güvenliğinin de gelişeceğini söyledi.
MAWF, bu proje ile 30 hektarlık alandan 75 ton pirinç
üretmeyi hedefliyor. Bu miktar, hektar başına ortalama
2.5 tonluk üretime denk geliyor. Kısa pirinç türü olan Irga
ve Angola’nın yerel pazara Mart 2014 itibari ile ulaştırılması, uzun pirinç türü olan Supa’nın da Mayıs 2014 iti-
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2014. The Ministry says that if this goes off as planned,
the production will be increased to around 220 hectares.
The project also aims at completing the warehouse, which
includes a storeroom, a processing plant, a research laboratory, a milling machine, and the office complex.

bari ile ulaştırılması bekleniyor. Bakanlık, eğer bu proje
planlandığı gibi yürürse, üretimi 220 hektara çıkaracağını
açıkladı. Proje ayrıca depo, işleme tesisi, araştırma laboratuvarı, öğütme makinesi ve ofis kompleksinin yapımını
da kapsıyor.

Efficient Milling reduces
foreign dependence
for rice
Verimli üretim pirinçte
dışa bağımlılığı azaltır
...........................................................................
Philippines seeks the ways of decreasing dependency on import for rice. As one of the agricultural groups in the country, Sinag says that
approximately 2 million tons of rice can be saved
with better milling applications.
Filipinler, pirinçte ithalata bağımlılığı azaltmanın
yollarını arıyor. Ülkedeki tarım gruplarından Sinag, daha iyi değirmencilik uygulamalarıyla yaklaşık 2 milyon ton pirinç tasarrufu yapılabileceğini söylüyor.
As an agriculture group in the Philippines, the Samahang Industriya ng Agrikultura (Sinag) states that better
milling facilities could help reduce milling losses significantly and make the country self-sufficient in rice. According to a Sinag representative; poor milling facilities
in most parts of the Philippines cause milling losses
which lead to high prices. The group claims that the
country could save around 1.5 – 2 million tons of rice
annually with efficient milling processes, which is more
than the around 1.2 million tons the country imports
annually, according to USDA data. The Sinag representative told local sources that most of the rice mills in the
Philippines run at efficiency levels of 60%, which means
such mills can recover only 600 kilograms of milled rice
from a ton of paddy rice. According to the Philippine
Center for Post-Harvest Development and Mechanization (PhilMech), best milling facilities can recover 68%
to 72% of rice from paddy rice. However, according to
PhilMech 2008 data on post-harvest inventory, there
are 25,372 mills in the country, of which around 24,420
(about 96% of total mills) are single-pass mills that have
a recovery rate of 50%-55%, around 48 are compact
rice mills that have a milling recovery of 60%, while the
remaining 904 are multi-pass mills with a recovery rate
of 65%-70%.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Filipinler’de bir tarım grubu olan Samahang Industriya ng
Agrikultura (Sinag), daha iyi öğütme olanaklarının, değirmencilikte yaşanan kayıpları azaltabileceğini ve ülkenin pirinçte kendi kendine yetebileceğini belirtiyor. Bir Sinag temsilcisine göre Filipinler’in birçok bölgesindeki kötü öğütme
imkanları, yüksek fiyatlara yol açan öğütme kayıplarına neden oluyor. Grup, randımanlı öğütme süreçleriyle ülkenin yıllık 1,5-2 milyon ton arasında pirinç tasarrufu yapabileceğini
iddia ediyor. USDA verilerine göre bu miktar ülkenin ithal ettiği yıllık yaklaşık 1.2 milyon tonluk pirinçten de daha yüksek
bir miktar. Sinag temsilcisi yerel kaynaklara, Filipinler’deki pirinç değirmenlerinin yüzde 60 randımanda çalıştığını, bunun
da 1 tonluk çeltikten 600 kilogramlık pirinç elde edebildikleri
anlamına geldiğini söylüyor. Filipinler Hasat Sonrası Kalkınma ve Mekanizasyon Merkezi’ne (PhilMech) göre; en iyi değirmencilik tesisleri çeltikten yüzde 68 ile yüzde 72 oranları
arasında pirinç elde ediyor. Ancak PhilMech’in 2008 yılı hasat sonrası stok verilerine göre; ülkede 25 bin 372 değirmen
bulunuyor ve değirmenlerin 24 bin 420 tanesi (toplam değirmen sayısının yaklaşık yüzde 96’sı), yüzde 50-55’lik pirinç
elde etme kapasitesine sahip. Geriye kalan değirmenlerin
48 tanesi yüzde 60’lık pirinç elde etme kapasitesine sahip
kompakt pirinç değirmenlerinden, 904 tanesi ise yüzde 6570 oranları arasında değişen pirinç elde etme kapasitesine
sahip çok geçişli değirmenlerden oluşuyor.
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Hopa Port gained
movement with Hopaport

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

Hopa Limanı,
Hopaport’la hareket kazandı

Hopaport is progressing rapidly on the way to
be one of the important logistics bases in grain
trade. In the beginning of 2014, approximately 3
thousand tons of wheat has been transferred to
the facilities where 1.417 tons of dried corn and
29.928 tons of wheat were stored in 2013.
Hopaport, tahıl ticaretinde önemli lojistik üslerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. 2013 yılında
1.417 ton kuru mısırın ve 29.928 ton buğdayın depolandığı tesislere, 2014 başlarında yaklaşık 3 bin
ton buğday nakli yapıldı.
TMO grain silos at Hopa Port, which were idle for long
years and was going to be uninstalled in the past, was regained to the grain trade and have progressed significantly
in a short period after being taken over by Hopaport.
In 2013, 1.417 tons of dried corn and 29.928 tons of
wheat were stored in 10 silos with 1.000 tons of capacity
per each that became operational again with a significant
investment by Hopaport. The products that were stored at
the port were transported to Nakhchivan. Becoming an important logistics bases in transit transport especially through
Russia to Nakhchivan; Hopaport grain port still continues to
direct the grain trade in 2014. Wheat transport at the port
still continues in 2014 without slowing down. First shipment
of the wheat transport that is connected with the 10.000-ton
at the first phase reached to Hopaport from Russia’s Azov
port by the ship called Kagan Bey and was stored.
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Uzun yıllar atıl olarak kalan, hatta bir dönemde sökülmesi
gündeme gelen Hopa Limanı’ndaki TMO tahıl siloları, Hopaport tarafından devralındıktan sonra yeniden tahıl ticaretine
kazandırıldı ve kısa sürede kayda değer gelişme kaydetti.
Hopaport’un ciddi bir yatırımla yeniden işler konuma getirdiği her biri 1.000’er tonluk olan 10 adet siloda, 2013
yılında 1.417 ton kuru mısır ve 29.928 ton buğday depolandı. Limanda depolanan ürün daha sonra karayoluyla
Nahçıvan’a taşındı. Özellikle Rusya üzerinden Nahçıvan’a
transit taşımacılıkta önemli bir lojistik üs haline gelen Hopaport tahıl limanı, 2014 yılında da tahıl ticaretine yön vermeye devam ediyor. Limanda buğday taşımacılığı, 2014
başında da hız kesmeden devam ediyor. İlk etapta yapılan
10.000 ton bağlantılı buğday taşımacılığının ilk partisi olan
2.998 ton buğday, Rusya’nın Azov limanından Kağan Bey
isimli gemiyle Hopaport’a ulaştı ve silolara alındı.
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Bread is made of Siyez
that is the oldest wheat
of the history

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

Tarihin en eski buğdayı
Siyez’den ekmek yapıldı
It is stated that Siyez wheat, which is grown in Seydiler, Ihsangazi and Devrekani districts of Kastamonu, is
the world’s genetically first wheat variety with 14 chromosomes. Siyez wheat whose history dates back nearly 10
thousand years and that is grown in mountainous terrains,
is accepted as the ancestor of today’s wheat. However;
with a different structure than durum and bread wheat, siyez wheat’s cultivation area is being reduced each passing
day due to its low yield and husky structure.
Telling that siyez wheat is an agricultural product whose
production has been continuing in Ihsangazi for 10 thousand years without any change on its genetics, district governor Ahmet Baser said that this variety has a significant
share in Turkey and world organic market. Using siyez
wheat mostly for bulghur production, District Governorate
used that variety in bread making for the first time for the
purpose of promotion.
Ihsangazi governor Baser said the following for siyez
bread: “The bread made of siyez wheat would be tasted
for the first time this year. We think that it will have an important share in terms of organic food as its fiber content
is significantly high.”

Türkiye’de Kastamonu’nun Seydiler, İhsangazi ve Devrekani ilçelerinde yetiştirilen siyez buğdayının, 14 kromozom
sayısıyla genetik olarak dünyadaki ilk buğday çeşidi olduğu
belirtiliyor. Geçmişi yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayanan ve
dağlık arazilerde yetiştirilen siyez buğdayı, günümüz buğdayının atası olarak kabul ediliyor. Ancak durum ve ekmeklik
buğdaylardan farklı yapıya sahip olan siyez buğdayının ekim
alanı, düşük verimi ve kabuklu yapısı nedeniyle her geçen
gün daralıyor.
Siyez buğdayının, İhsangazi’de yaklaşık 10 bin yıldır
genetiği değişmeden üretimine devam edilen bir tarım
ürünü olduğunu söyleyen ilçe Kaymakamı Ahmet Başer,
bu çeşidin Türkiye ve dünyadaki organik gıda pazarında
önemli paya sahip olduğunu anlatıyor. Kaymakamlık, bugüne kadar daha çok bulgur üretimi için değerlendirilen
siyez buğdayını, tanıtım amacıyla ilk kez ekmek yapımında kullandı.
İhsangazi Kaymakamı Başer, siyez ekmeği için şunları
söylüyor: “Siyez buğdayından yapılan ekmek, bu yıl ilk
defa denenmiş olacak. Lif oranı çok yüksek olduğu için
organik besin anlamında önemli bir paya sahip olacağını
düşünüyoruz.”

Wheat flour has made a mark on Samsun’s export

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

Samsun’un ihracatına buğday unu damga vurdu
Wheat flour ranks first among the products exported from Samsun in 2013 with 2 million 376
thousand-kilogram amount.

Buğday unu, 2 milyon 376 bin kilogramla 2013 yılında Samsun’dan ihraç edilen gıda ürünleri arasında ilk sırayı alıyor.

Giving information on the food and feedstuffs export of
Samsun in 2013; Food, Agriculture and Livestock Provincial Director Kadir Guven emphasized that especially wheat flour ranks first in the export.
Stating that in total 69 million 278 thousand-kilogram
food and feed export was realized in Samsun in 2013; Guven said that wheat flour ranks first in the export with 32
million 376 thousand kilograms and corn semolina with 28
million 490 thousand kilograms, nut with 4 million 339 thousand kilograms and confectionary products with 1 million
26 thousand kilograms follow wheat flour.

Samsun’un 2013 yılında gerçekleştirdiği gıda ve yem
maddeleri ihracatı ve ithalatı hakkında bilgi veren Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, özellikle
buğday ununun ihracatta ilk sırada yer aldığını vurguladı.
Samsun’da 2013 yılında toplam 69 milyon 278 bin kilogramlık gıda ve yem ihracatı gerçekleştirildiğini belirten
Güven, ihracatta ilk sırayı 32 milyon 376 bin kilogramla
buğday ununun aldığını, buğday ununu 28 milyon 490 bin
kilogramla mısır irmiğinin, 4 milyon 339 bin kilogramla fındığın ve 1 milyon 26 bin kilogramla şekerleme ürünlerinin
takip ettiğini söyledi.
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Ecuador turns to
family farms for wheat

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

Ekvator buğday için
aile çiftliklerine yöneliyor
Southern American country Ecuador focused
on small-scale family farms in order to increase
wheat production in the country.
Güney Amerika ülkesi Ekvator, ülkedeki buğday
üretimini arttırmak amacıyla küçük ölçekli aile çiftliklerine odaklandı.
Meeting a great part of its wheat need with import, Southern American country Ecuador started a program for
small-scale family farms in order to increase wheat production. Wheat is an important crop for many families in
Ecuador. However, domestic wheat production meets less
than two percent of the country’s demand. According to
the U.N. Food and Agriculture Organization (FAO), about
98 percent of the wheat consumed in the country is imported. Since the 1970s, factors such as low yields and
low prices for local wheat have caused the steady decline of Ecuadorian wheat production. In 2012 with the assistance of FAO, the Ecuadorian government started the
program Emprendimiento Estratégico del Trigo (Strategic
Wheat Ventures) in the town of Alausí in the province of
Chimborazo to address this situation and improve domestic wheat production. More than 1,200 small-scale family
farmers were directly or indirectly involved in the intervention. Participating farmers were provided with better quality seeds and were invited to attend training programs in
sustainable land management, post-harvest and product
marketing and quality control.
Through the use of multidisciplinary teams and State involvement,
Emprendimiento Estratégico del
Trigo has proven the great potential family farming has in crop production. The program has raised
confidence regarding public policies addressing the development
of small-scale family farmers and
the involvement of the government at the local level.
The United Nations declared
2014 the International Year of
Family Farming (IYFF) to emphasize the importance of family and
smallholder farmers.
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Buğday ihtiyacının önemli bir bölümünü ithalatla karşılayan Güney Amerika ülkesi Ekvator, buğday üretimini
arttırmak amacıyla küçük ölçekli aile çiftliklerine yönelik
bir program başattı. Buğday, ülkedeki birçok aile için
önemli bir ürün fakat mevcut buğday üretimi, ülke ihtiyacının yüzde 2’sinden daha azını karşılayacak ölçekte.
BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre; ülkede tüketilen
buğdayın yaklaşık yüzde 98’i ithal ediliyor. Düşük verim
ve yerel buğday için belirlenen düşük fiyatlardan dolayı
Ekvator’un buğday üretimi 1970’li yıllardan beri sürekli
olarak düşüyor. Ekvator hükümeti, 2012 yılında FAO’nun
da yardımıyla bu duruma dikkat çekmek ve ülkedeki buğday üretimini arttırmak için Chimborazo eyaletinin Alausí
şehrinde, Stratejik Buğday Girişimleri (Emprendimiento
Estratégico del Trigo) programını başlattı. 1.200’den fazla
küçük ölçekli aile çiftliği, doğrudan ya da dolaylı olarak
programa dahil edildi. Katılan çiftçilere daha iyi kaliteye
sahip tohumlar verildi ve hasat sonrası sürdürülebilir toprak yönetimi, ürün pazarlama ve kalite kontrol konularında eğitim programlarına katılmaları sağlandı.
Çok disiplinli ekiplerin kullanımı ve devletin de katılımı
sayesinde Stratejik Buğday
Girişimleri Programı, tahıl üretiminde aile çiftliklerinin sahip
olduğu büyük potansiyeli ispatlamış oldu. Program küçük
ölçekli aile çiftliklerinin geliştirilmesi ve hükümetin yerel düzeyde katılımı ile kamu politikalarına ilişkin güveni yükseltti.
Aile çiftliklerinin ve küçük
ölçekli çiftçilerin önemini vurgulamak için Birleşmiş Milletler, 2014 yılını Uluslararası Aile
Çiftçiliği Yılı (IYFF) olarak ilan
etti.
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M

ILLING AND YIELD
in the Milling Industry
Değirmencilikte

ÖĞÜTME VE RENDIMAN
Yield, productivity in other words, is one of the significantly important
and also controversial topic of milling. Yield, which can be defined as
the percentile used for the flour production from cleaned wheat, is
a process that directly affects the production amount. Thus, millers
want to benefit from the wheat with the highest possible level.
Randıman, diğer bir deyişle üretimde verimlilik, değirmenciliğin son
derece önemli ve aynı zamanda tartışmalı konularından birisidir. Temizlenmiş buğdayın un üretimi için kullanılan yüzdelik dilimi olarak
açıklanabilecek randıman, doğrudan üretim miktarına etki etken bir
süreçtir. Bu yüzden değirmenciler, buğdaydan mümkün olan en yüksek düzeyde faydalanmak ister.
Flour yield is one of the most important and controversial topics in the
milling industry. Yield, which can be
defined as the percentile of the wheat amount used for flour, is a process
that directly affects the production
amount. Thus, millers want to benefit from the wheat with the highest
possible level. However; this process
affects quality as well. Because yield
can increase the ash amount in the
flour and this affcets the four quality
adversely. Thus, many methods and
technologies are used in order both to
maintain a specific standard for quality and increase the yield rate. However; despite all these, millers cannot
reach the required yield and flour quality most of the times due to various
reasons. Even though it seems possible to reach a yield rate of 80-85%
in theory, it can be achieved only with
a rate of 60-75% in practice.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Değirmencilik sektörünün en önemli ve
tartışmalı konularının başında un randımanı gelmektedir. Buğdayın un için
kullanılan kısmının yüzde cinsinden karşılığı olarak da açıklanabilecek randıman,
üretim miktarına doğrudan etki eden bir
süreçtir. Bu yüzden de değirmenciler,
mümkün olan en üst randımana ulaşmayı ister. Ancak bu süreç aynı zamanda
kaliteyi de etkilemektedir. Çünkü randıman artışı undaki kül miktarını arttırabilmekte ve bu da un kalitesini olumsuz
etkilemektedir. Dolayısıyla hem kalitede
belirli bir standardın korunabilmesi hem
de randıman oranının arttırılabilmesi için
birçok yöntem ve teknoloji kullanılmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen,
değirmenciler istedikleri randıman ve un
kalitesine çeşitli nedenlerden dolayı çoğu
zaman ulaşamamaktadır. Her ne kadar
teoride yüzde 80-85 randımana ulaşmak
mümkün gibi görünse de pratikte yüzde
60 ile 75 arasında kalmaktadır.
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YIELD IN MILLING
.................................................................

DEĞİRMENCİLİKTE RANDIMAN

Dr. Eng. Tanase TANASE
Tecnocereal srl
tecnocereal@yahoo.com

“A good miller is an artisan.
Flour milling is to be considered an art.”
Milling is to be considered an art. Unlike other industries
where the influence of various factors determining the dynamics of the process is well known, as the process is well
described by equations and formulas that enable efficient sizing and operation of this equipment, the number of factors
affecting milling quality and equally the quantity of finished
products is extremely high and often, after the analysis of raw
materials, the miller must adjust the entire plant according to
his own intuition and ability, in order to obtain the best results
in terms required by the expected quality of the finished product. All is realized with minimum cost.
The purpose of the grinding is transforming a raw material, which comes in the form of grains, into the final
product.
The total amount of resulting products will always be less
than the quantity processed, from which it is obtained.
• The difference between them is the technological loss
• One must make a clear distinction between the fact
that the milling capacity defines the amount of product in
the first technological passage while percentages of resulting products are calculated from all products resulted.
1. Factors influencing the extraction.
As it is mentioned above, the purpose of a milling activity is the transformation of a mass of milling grain in
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“İyi bir değirmencinin sanatçıdan farkı yoktur.
Un değirmenciliği de sanatıdır.”
Değirmencilik sanata benzer. Değirmencilikte, sürecin
dinamiklerini belirleyen çeşitli faktörlerin etkisinin iyi bilindiği, verimli boyutlandırmaya ve bu ekipmanların işletilmesine olanak tanıyan formüller ve denklemlerle işlemlerin
tarif edildiği sektörlerden farklı olarak, öğütme kalitesini
ve aynı şekilde bitmiş ürünün miktarını etkileyen faktörlerin sayısı genellikle çok yüksektir. Bu yüzden nihai üründen beklenen kalite için gereken en iyi sonuçların elde
edilmesi için değirmencilerin, hammadde analizinden
sonra kendi sezgi ve yeteneklerine göre tesisin tamamını ayarlaması gerekir. Ve tüm bunları minimum maliyetle
gerçekleştirmelidir.
Öğütmenin amacı, tahıl halinde gelen hammaddeyi nihai
ürüne dönüştürmektir. Elde edilen ürünlerin toplam miktarı,
her zaman işlenen miktardan daha az olacaktır.
• Aralarındaki fark teknolojik kayıptan kaynaklanmaktadır.
• Tüm ürünlerin sonucundan elde edilen ürün yüzdesi
hesaplanırken, ilk teknolojik pasajda ürün miktarını tanımlayan öğütme kapasitesinin, gerçek durumla arasında net
bir ayrım yapmak gerekir.
1. Randımanı etkileyen faktörler
Yukarıda da bahsedildiği gibi öğütme işleminin amacı,
öğütmelik tahıl yığınının nihai ürüne dönüştürülmesidir.
Sürecin kendisi aşağıdaki adımları içeren bir dizi işlemden
ibarettir:
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finished products. The process itself is a collection of
operations that involves several steps, including:
• Preparing for milling raw material
• Grinding itself
In this analysis it is accepted that the raw material meets the quality parameters as defined by industry standards.
Under these conditions, the technological efficiency of
the steps defined above is essential for extractions. The
extraction is the parameter that firstly defines the plant
efficiency, the production cost of products being directly
influenced by the specific consumption of raw material.
It is known that the cleaning and conditioning operations of raw materials is of major importance to achieve
a high extraction rate. There is a true saying in milling:
‘Well cleaned wheat is half grinded!’. Irremovable foreign
bodies lead to distortion of finished product quality and
reduce extractions. Among all operations of cleaning and
conditioning department, the one that is very important is
the moistening. Wheat with constant humidity will create
conditions for stable milling, a loading at relatively constant flows of products, cleaner intermediate products,
finished products with lower and constant ash content,
products of a granulation corresponding to the final goal
and not ultimately minimal specific power consumption.
Cereals being grinded by current technologies through
roller mills and plansifter and the fact that the bran is
being separated from the endosperm are due to the different behavior of the various parts of the grain under the
mechanic action of the rolls. By adding water, this difference is accentuated; the husk becomes more elastic
and less brittle, while the endosperm is softer and more
plastic. The problem is obvious in the high extraction
mills where the milling is made in the boundary layer between the endosperm and husk bran, namely aleuronic
layer. How this process is controlled defines the extraction performed by the plant.

• Öğütmelik tahılın hazırlanması
• Tahılın öğütülmesi
Bu analizde, endüstri standartlarına göre tanımlanan
hammaddenin kalite parametreleri baz alınmıştır.
Bu şartlar altında; yukarıda belirtilen yukarıda tarif edilen
adımlar teknolojik randıman etkinliği için gereklidir. Randıman, tesis verimliliğini ve hammaddenin spesifik tüketiminden doğrudan etkilenen ürünlerin üretim maliyetini tanımlayan ilk parametredir.
Hammaddenin temizleme ve şartlandırma işlemlerinin,
yüksek randıman oranı elde etmede büyük öneme sahip
olduğu bilinmektedir. Değirmencilikte çok doğru bir söz
vardır: ‘İyi temizlenmiş buğday yarı öğütülmüş demektir!’.
Çıkarılamayan yabancı cisimler, nihai ürünün kalitesinde
bozulma ve randımanda azalmaya neden olmaktadır. Temizleme ve şartlandırma bölümündeki tüm işlemlerin en
önemlisi nemlendirmedir. Sabit nem oranına sahip buğday;
istikrarlı bir öğütme süreci, nispeten sabit bir ürün debisi
yüklemesi, daha temiz ara ürün, daha düşük kül oranına
sahip nihai ürün, son amaca cevap verebilen öğütülmüş
ürünler ve nispeten daha düşük enerji sarfiyatı için uygun
koşulları yaratacaktır. Tahılların valsli değirmen ve elekler
aracılığı ile son teknoloji makineler tarafından öğütülmesi
ve endospermden kepeğin ayrılmasının nedeni, valslerin
mekanik hareketleri altında tahılın çeşitli bölümlerinin farklı
davranışlar göstermesinden kaynaklanmaktadır.
Su ekleme işlemi aradaki farkı daha arttırır; endosperm
daha yumuşak ve elastik hale gelirken kabuk daha elastik
ve daha az kırılgan hale gelir. Sorun, endosperm ve kabuk
kepeğinin arasında, yani aleuronik tabaka olarak adlandırılan sınır tabakasında öğütme yapan yüksek randıman değirmenlerinde daha da aşikardır. Bu sürecin nasıl kontrol
edildiği, tesiste yapılan randıman işlemleri hakkında bilgi
vermektedir.

In the milling section, there are mainly grinding and sifting operations. By ensuring proper working conditions
of the plant in this area, there are ensured the premises
of a controlled and stable milling, to generate finished
products in accordance with market requirements. The
balance of factors seriously influencing the final outcome
is ruled by three parameters: the processing capacity,
the extraction and the type of finished product. In the
triangle described by these 3 factors, changing one of
them influences the other two parameters (Fig. 1). Thus,
a capacity beyond the physical limit of the system will
result in lower extractions while lower grained products
will require lower working capacity.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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From the triangle it is easily seen that:
• Increasing the capacity is at the expense of extraction. This is obvious on overloading the mill.
• Increasing capacity alters the granulation of flours,
meaning it lowers the average diameter of flour fractions
• Operation of the mill on under capacity conditions
increases the extraction and alters the flour color, increasing their ash content. Oversifting occurs.
Considering that the mill is correctly working in loading
the equipment, the factors that influence the extractions
performed can be classified in 4 groups:
• Factors related to raw materials
• Factors related to cleaning / conditioning-grinding
operation
• Factors related to the miller operator
• Factors related to market conditions In the following
lines, I will do a brief review of these factors.
1.1. Quality parameters of raw material that influence
extractions are the type of cereal and the growing conditions, moisture, hectoliter weight, foreign matter content,
grain size, the ratio of the amount of husk and amount of
endosperm, the protein content and harvest, transport
and storage conditions.
Each of these factors has a major influence on extractions performed.
1.2 Cleaning / conditioning means the sum of all the
cereal preparation operations for milling, operations preceding the grinding operation. Unlike grinding, cleaning
operations refer to cereal and grain kernels without harming, if possible, its integrity. Each of the operations taking place in the cleaning department has a well-defined
purpose.
Through the reduction of specific consumption of
electric power, in the modern cleaning sections were removed the redundant operations. This means that each
machine must work continuously at a high efficiency, without a repetition of that operation.
For example, an insufficient aspiration will lead to:
• A significantly higher presence of mineral dust particles in the mass of the cereal and on the surface of cereal
kernels. This dust presents a high risk of moving to flour
mass, generating color problems, ash, etc.
• Unseparated foreign bodies in the cleaning section,
because of higher friability than endosperm’s, may generate particles that give the same problems of color,
i.e. ash, and also affects extraction by inflating the bran
percentage.
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Öğütme bölümünde esas olarak öğütme ve eleme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Tesisin bu bölümünde uygun
çalışma şartları sağlanarak nihai ürünlerin pazar gereksinimlerini karşılamaları adına, kontrollü ve istikrarlı bir öğütme süreci de sağlanmış olmaktadır. Nihai sonucu ciddi ölçüde etkileyen faktörlerin dengesi, üç parametre ile kontrol
edilmektedir: işleme kapasitesi, randıman ve nihai ürünün
türü. Bu 3 faktör tarafından belirlenen üçgende, birinin değiştirilmesi diğer iki parametreyi etkilemektedir (Şekil 1). Bu
sebeple de; daha az tanecikli ürün daha düşük çalışma kapasitesi gerektirirken, daha az randıman, sistemin fiziksel
limitinin üzerinde bir kapasite ile sonuçlanacaktır.
Bu üçgenden şunlar anlaşılmaktadır:
• Kapasiteyi arttırmak randımana zarar verir. Bu durum
değirmenin aşırı yüklenmesine yol açar.
• Artan kapasite, unun granülasyonunu değiştirir, yani un
fraksiyonlarının ortalama çapını düşürür.
• Değirmenin kapasitesinin altında çalıştırılması, randımanı arttırır ve unun rengini değiştirerek kül içeriğini arttırır.
Fazla/aşırı eleme meydana gelir.
Ekipmanı yüklerken değirmenin doğru bir şekilde çalıştığını varsayarsak, randımanı etkileyen faktörleri 4 gruba
ayırabiliriz:
• Hammadde ile ilgili faktörler
• Temizleme/şartlandırma-öğütme ile ilgili faktörler
• Değirmenciyle ilgili faktörler
• Pazar şartları ile ilgili faktörler
1.1 Randımanı etkileyen hammadde kalite parametreleri;
tahılın türü ve yetiştirilme şartları, nem, hektolitre ağırlığı,
yabancı madde içeriği, tane büyüklüğü, kabuk ve endosperm miktar oranları, protein içeriği ile hasat, ulaşım ve depolama şartlarıdır. Bu faktörlerden her biri randıman üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
1.2 Temizleme/şartlandırma, tahılın tüm öğütülmeye hazırlanma işlemlerini kapsamaktadır. Öğütmenin aksine, temizleme işlemleri tahıl tanesine ve mümkünse bütünlüğüne
zarar vermeden yapılan arındırma işlemlerinden oluşmaktadır. Temizleme bölümünde yapılan bu işlemlerden her
biri, iyi tanımlanmış birer amaca sahiptir.
Elektrik enerjisinin spesifik tüketiminin azaltılması sayesinde, modern temizleme bölümlerinde yapılan gereksiz
işlemler de ortadan kalkmış oldu. Bu; her bir makinenin
işlem tekrarı yapmadan sürekli olarak yüksek verimlilikte
çalışması anlamına geliyor.
Örneğin yetersiz aspirasyon şu durumlara yol açabilir:
• Tahıl yığınında ve tanelerin yüzeyi üzerinde, ciddi oranlarda mineral toz parçacıklarının oluşmasına yol açabilir. Bu
toz parçacıkları unun taşınmasında, renk ve kül oranlarında
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A question that very few millers ask themselves is:
‘How is it possible to grind wheat with roller mills (and
plansifter) and separate the floury core of the shell?’
The influence of moistening operation on the extraction
level is a known fact among millers. What is not very well
known is the influence of the moistening operation before
1-st Break (B1) . As it is said above, that especially milling is
done by mechanical action of grinding rolls, combined with
sifting separation, is based on different behavior of the various anatomical parts of the grain under the mechanical action of the grinding rollers. I refer to the floury core and bran
husk. If these two anatomical parts had the same behavior,
the milling as we know it today would not be possible. By
adding water, this difference is accentuated, the core becomes more plastic and gives less resistance to grinding, and
the husk become more elastic, which allows its processing
with roller mills, finishers, etc. Due to their different structure
which generates absorption and capillarity phenomena, the
core and the shell have different behaviors on water hydration. Due to the rest time needed for water penetration into
the core and to the fact that the core is more hydrophilic
than the husk, the husk loses part of the water percentage.
As it is stated above, it becomes obvious the importance of moistening operation before the B1 for the levels of
flour extractions under Grinding Section.
By grinding destruction of grain integrity occurs.
This is achieved by a controlled manner, the ultimate
goal being to have products of maximum purity:
• Flour with minimum husk content
• Bran with minimum core content
Bran and flour together represent the quantity of products of the milling department, and the percentage of
what they are found in the total of final products measure
the technological efficiency of the plant. Considering the
grinding section a ‘black-box’ in which the Wheat enters
and of which results the finished Products, the Sankey diagram of the process can be seen in Fig. 2:

ciddi riskler taşımaktadır.
• Endospermden daha yüksek oranda ufalanabilir olmalarından dolayı temizleme bölümünde tahıldan ayrılmayan
yabancı maddeler renk ve kül sorunlarına yol açabilecek
parçacıklar oluşturabilir. Ayrıca kepek oranını da arttırarak
randımanı da etkileyebilirler.
Çok az sayıda değirmencinin kendisine sorduğu soru şudur: ‘Valsli değirmenlerle (ve eleklerle) buğdayı öğütmek ve
unlu çekirdeği kabuktan ayırmak nasıl mümkün olabilir?’.
Nemlendirme işleminin randıman seviyesi üzerindeki etkisi değirmenciler arasında bilinen bir gerçektir. Bilinmeyen
nokta ise nemlendirmenin 1. aradan (B1) önceki etkisidir.
Yukarıda da belirtildiği gibi valslerin mekanik hareketiyle
gerçekleşen ve eleme yöntemiyle ayrıştırılan öğütme işlemi, valslerin mekanik hareketi altında tahılın çeşitli anatomik bölümlerinin farklı sonuçlar vermesine dayanmaktadır.
Burada anlatılmak istenen unlu çekirdek ve kepek kabuğudur. Bu iki anatomik bölüm aynı davranışa sahip olsaydı,
günümüz değirmenciliği var olmazdı. Su ekleme bu iki bölüm arasındaki farkı daha artırır; kabuk daha elastik hale gelirken, çekirdek daha plastik bir alarak öğütülme esnasında
daha az direnç gösterir; böylece valsler ve işlem sonlandırıcılar tarafından öğütülmenin gerçekleşmesine olanak tanır.
Emilim ve kapilarite (kılcallık) olaylarını meydana getiren çekirdek ve kabuğun farklı davranışa sahip olması durumu, su
hidrasyonu (sulanma) üzerinde farklı sonuçlara sahiptir. Çekirdeğe suyun nüfuz etmesi için gereken dinlendirme süresi
ve çekirdeğin kabuktan daha fazla su emme özelliğine sahip
olması nedeniyle kabuk, su yüzdesinin bir kısmını kaybeder.
Daha önce de bahsedildiği üzere; Öğütme Bölümünde
gerçekleştirilen un randıman seviyeleri için B1’den önce
uygulanan nemlendirme işleminin önemi açıkça fark edilir.
Öğütme işlemi ile tane bütünlüğü ortadan kalkar. Bu
durum ise, nihai hedef olan maksimum saflıkta ürün
elde etme amacıyla kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir:
• Minimum kabuk içeriğine sahip un
• Minimum öz içeriğine sahip kepek
Kepek ve un birlikte öğütme bölümünün ürün miktarını
temsil eder ve nihai ürünün toplamında bulunan yüzde oranı, o tesisin teknolojik yeterliliğini ölçmektedir. Öğütme bölümünü, buğdayın girdiği ve nihai ürün olarak çıktığı ‘kara
kutu’ olarak ele aldığımızda, süreç Şekil 2’deki Sankey diyagramında görebilir.
G = PR + p
Eşitlikte:
• G, [kg/s] cinsinden ilk ara pasajına giren buğday miktarını
• PR, [kg/s] cinsinden öğütme bölümünden çıkan toplam ürünü
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It can be written that:
G = PR + p
where:
G – amount of wheat entering the First Break passage,
[kg/s]
PR – total products resulting from the grinding section,
[kg/s]
p – mechanical loss of the plant, [kg/s]
Units of measurement are specified as the weight
flows, since such a facility does not function in charges,
but in continuous flow.
As one can see, the mechanical loss of the facility can
be assessed only as the difference between the total
amount of finished products PF and the wheat G prepared for grinding or as a percentage of the total amount of
processed grain.
By its nature, this loss may be due to:
• Water evaporation
• Low efficiency of air filtration equipment
• We do not take into account the accidental loss of
product within the plant, but only the continuous losses.
The mechanical loss depends on:
• The type of the grinding, intensive or classic
• The quality of the finished products that are intended
to be obtained (see Fig. 1)
• Climatic conditions, air relative humidity, which is
widely used both for technological purposes (semolina
purifier) and for ancillary purposes (hygiene, pneumatic
transport)
• The efficiency of air purification equipment (filters)
The miller does not receive its money back for this loss,
and all he can sell are only the finished products PF. For
this reason, a proper reporting of extraction, meaning the
quantity (the percentage) of finished products resulting
from the grinding section, can only be made by reporting
the amount of flour in total of finished products PF. In the
amount of finished products PR we have flour and bran,
so it can be written that:
PR = F + T
where:
F – quantity of flour obtained, [kg/s]
T – quantity of bran obtained, [kg/s]
It is obvious that we can write the extraction as:
E = F / PR x 100
where:
E – extraction of resulted flour, %
Equipment within the grinding section has different
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• p de [kg/s] cinsinden tesisin mekanik kaybını göstermektedir.
Böyle bir tesis giderlere göre değil sürekli bir akış halinde
çalıştığı için, ölçüm birimleri ağırlık akışı olarak belirlenmiştir.
Görüleceği üzere, tesisin mekanik kaybı; sadece nihai
ürünün toplam miktarı olan PF ile öğütülmek için hazırlanan
buğday olan G arasındaki fark ya da toplam işlenen miktar
oranının yüzdesi olarak verilmiştir.
Doğası gereği bu kayıp şunlardan kaynaklanıyor olabilir:
• Su buharlaşması
• Hava filtrasyon ekipmanlarının düşük verimliliği
• Tesis dahilinde ürünün yanlışlık kaybolmasını dikkate
almayız, sadece sürekli kayıpları dikkate alırız
Mekanik kayıp şunlara dayanmaktadır:
• Öğütme tipi, yoğun ya da klasik
• Elde edilmesi beklenen nihai ürünlerin kalitesi (Şekil 1’i
inceleyiniz)
• Hem teknolojik amaçlı (irmik sasörü) hem de yardımcı
(hijyen, pnömatik taşıma) amaçlarlar için yaygın bir şekilde
kullanılan iklim şartları ve hava nispi nemi
• Hava temizleme ekipmanlarının (filtrelerin) verimliliği
Değirmenci bu kayıp için parasını geri almaz ve sadece
nihai ürün olan PF’yi satabilir. Bu sebeple, öğütme bölümünden elde edilen nihai ürünün miktarı (oranı) anlamına
gelen doğru bir randıman raporu, sadece nihai ürün PF’nin
tamamından elde edilen un miktarının raporlanması ile
oluşturulabilir. Nihai ürün PR miktarında un ve kepek mevcuttur, bu sebeple de şu eşitlik yazılabilir:
PR = F + T
Bu eşitlikte:
• F, [kg/s] cinsinden elde edilen un miktarı
• T, [kg/s] cinsinden elde edilen kepek miktarıdır.
O halde randıman da şu şekilde yazılabilir:
E = F / PR x 100
Bu eşitlikte:
• E, elde edilen unun % olarak randımanıdır.
Öğütme bölümündeki ekipmanlar farklı teknolojik özelliklere sahiptir. Bu ekipmanlarla ilgili olarak, randımanı etkileyen faktörleri temel olarak iki ana grup olarak sınıflandırabiliriz:
a. Ekipmanın teknolojik özellikleri ile ilgili faktörler
b. Tesisin konsepti ve öğütme diyagramı ile ilgili faktörler
a. Öğütme bölümündeki her bir makine belirli teknolojik
özelliklere sahiptir. Rastgele değil bütün olarak seçilirler.
Böylece; B1’deki ilk pasaj, öğüt işleminin karakteristikleri olan Kapasite-Randıman-Kalite üçgenindeki unsurların
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technological features. Relating to this equipment, we
classify the factors influencing the extraction in two major
groups, namely:
a. Factors related to the technological features of the
equipment
b. Factors related to the plant concept, the grinding
diagram
a. Each machine within the grinding section has certain
technological features. They are not chosen at random,
but are a whole. Thus, the characteristics of the firstpass grinding at B1 are chosen according to the balance
of the elements in Capacity-Extraction-Quality triangle.
An incorrect corrugation at B1 will immediately affect the
plant performance. This is valid also for sifting, semolina
purifiers, etc.
b. If at the first item it is required ‘tree’ visualization, at
the diagram elaboration one must see the ‘forest’ as a
whole. The products are directed by qualities and granulations and this determines the level of the extractions.
In the grinding section, they become very important for
the extraction level basic things in equipment operation,
which superficially treated prevents achieving high extractions, such as:
- Feeding of the grinding rolls in layers of uniform thickness
- Cleaning the smooth rollers
- Cleaning the meshes of plansifter and purifiers, etc.
1.3. Factors related to the miller operator. Skipping the
basics that a trained miller should know (such as: adjusting the equipment, estimating the origin of a product,
organoleptic characteristics of a product at a particular
passage, etc.), what is often missing from a miller operator is how he perceives his grinding diagram. A problem
arising somewhere in the milling section is solved only by
identifying the cause that generated it and which often
must be sought in the technological upstream of that point. Otherwise, there are at least extraction issues.
1.4. Factors related to the market. Each market has its
characteristics and by designing a grinding plant, from
the beginning must be clarified things related to the type/
sort of grinded cereal, the production capacity and the
type of finished products which are intended to be obtained. All these things will ultimately determine the extractions that can be achieved with that plant. For a market
where flours are high in gluten and are obtained by mixing several varieties of wheat, some with high vitrescence, will require lower specific loading on the machines,
larger milling lengths and higher specific consumption.
All this must be combined with finished products granulation, which often conditions the ash content of the flour.
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dengesine göre seçilir. B1’de gerçekleşen yanlış bir sızdırma, tesisin performansını etkileyecektir. Bu durum ayrıca
eleme, irmik sasorü, vb. için de geçerlidir.
b. İlk üründe ‘ağaç’ görüntüleme gerekiyorsa, diyagram
detaylandırılmasında ‘orman’ bir bütün olarak görülmelidir.
Ürünler kaliteye ve öğütülme özelliğine göre ayrılır ve bu
durum randıman seviyesini belirler.
Öğütme bölümünde, aşağıdakiler, yüzeysel olarak randımanlara ulaşılmasını önleyen ekipman operasyonundaki
randıman seviyesinin temel unsurları için oldukça önemlidir:
• Aynı kalınlıktaki tabakalar halinde olan öğütme valslerine ürün girdisi
• Düz valslerin temizlenmesi
• İrmik ve sasörlerin temizlenmesi, vb.
1.3. Değirmen operatörü ile ilgili faktörler: Eğitimli değirmencilerin bilmesi gereken temel konuları (ekipmanların
ayarlanması, ürünün kökeninin tahmini, belirli bir pasajdaki
ürünün organoleptik özellikleri, vb.) geçersek, değirmen
operatörünün kaçırdığı nokta öğütme diyagramını nasıl algıladığıdır. Öğütme bölümünde yaşanan bir sorun sadece
onu ortaya çıkaran nedeni belirleyerek çözülebilir ve sorunun çıktığı noktadan önceki işlem araştırılmalıdır. Aksi takdirde randıman sorunları ortaya çıkacaktır.
1.4. Pazarla ilgili faktörler: Her bir pazar kendine has
özelliklere sahiptir; bir değirmencilik tesisi tasarlamak,
öğütülecek tahılın türü/çeşidi, üretim kapasitesi ve elde
edilmesi beklenen nihai ürünün türü ile ilgili noktalar en
başından itibaren açıklanmış olmalıdır. Sonuç olarak,
tüm bunlar tesiste elde edilen randımanı belirleyecektir.
Birkaç çeşit buğdayın karışımıyla elde edilen ve glüten
oranı yüksek unların olduğu bir pazarlarda; yüksek camlaşma, makinelerde daha düşük spesifik yükleme, büyük öğütme uzunlukları ve daha yüksek spesifik tüketim
gerektirir. Bunların tamamı, genellikle unun kül oranını
şartlandıran nihai ürün granülasyonuyla birleştirilmelidir.
Unun daha fazla kül oranı ile kabul edildiği pazarlarda,
bu durum tesisin daha yüksek oranda yük ile çalışmasını
sağlayacaktır.

2. Randıman tahmin edilebilirliği, tahmin kriterleri
Belirli bir hammaddede doğru bir randıman tahminini
yapabilmek, tüm değirmenciler için endişe verici bir durumdur. Bu durum, hammaddenin spesifik tüketimi ile un
üretim maliyetini doğrudan etkiler. (1), (2) ve (3) eşitlikleri ile
aşağıdaki eşitlik elde edilebilir:
CS = G / F
Bu eşitlikte:
• CS, hammaddenin özel tüketimidir [ham maddenin/
(nihai ürünün) kilogram cinsinden ağırlığı]
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For a market where flours are acceptable with higher ash
content, then this will allow the plant to operate at higher
loads.

2. Extraction predictability, estimation criteria
The accurate estimate of extractions that can be done
in a particular raw material is a worrying issue for all millers. This conditions directly the production cost of flour
by the specific consumption of raw material. From equations (1), (2) and (3), it can be written that:
CS = G / F ( 4 )
where:
CS – specific consumption of raw material, [kg of raw
material/(kg of finished product)]
By specific analyzes, the miller manages to a large extent to appreciate the extraction to be performed from
a raw material of whose quality indices knows. Under
these conditions, the estimation criteria of the extraction
generally take into account:
• The hectoliter mass
• The raw material humidity
• The content of foreign
bodies
These indicators somehow appreciate the raw
material as ‘building materials’. It is made an estimation of the extractions
achieved by using artificial
references, based on correlations noticed by millers
between these indicators
and extractions that can be
performed. It is known the
direct correlation between
the Hectoliter mass and the
extraction that can be achieved or between the mass
of one thousand grains and
the extraction.
But we should consider
that there are situations
when estimating the extraction based on these quality
indicators may give errors.
We simply have to remember that a sort of wheat that
has small round grains will
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Değirmenci, bu analizle kalite endeksleri bilinen bir maddeden gerçekleştirilebilecek randımanı belirlemeyi büyük
ölçüde başarıyor. Bu şartlar altında, genel olarak randıman
tahmin kriterleri dikkate alınır:
• Hektolitre kütlesi
• Hammadde nem oranı
• Yabancı cisimlerin içeriği
Bu göstergeler bir şekilde hammaddeyi “yapı malzemesi” olarak değerlendirilmektedir. Yapay referanslar kullanılarak, yapılabilir randıman ve bu göstergeler arasında
değirmenciler tarafından fark edilen kolerasyona dayalı bir
randıman tahmini yapılır.
Hektolitere hacmiyle elde edilebilir randıman veya randımanla bin tane kütlesi arasında doğrudan bir korelasyon
olduğu bilinmektedir.
Bu kalite göstergelerine
rinin hata verebileceğini de
Küçük ve yuvarlak tanelere
uzun tanelere sahip buğday

dayanan randıman tahminlegöz önünde bulundurmalıyız.
sahip buğday çeşidinin daha
çeşidinden daha yüksek hektolitre ağırlığına sahip olacağını unutmamalıyız. Fakat
aynı kalitede un için iki farklı
buğday çeşidinden elde edilen randıman sonuçlarını göz
önüne alırsak, bu değerler
uzun taneli buğday için daha
yüksek olur. Yabancı cisimlerin etkisini de hesaba katarsak, randıman tahminlerinde
yanılmış oluruz.
Elde edilen randıman seviyeleri için önemli olan fakat değirmenciler tarafından
çoğunlukla değerlendirilmeyen nokta tahılın, özellikle de
endospermin kül içeriğidir.
Buğdayın tüm parametreleri
iyi olsa da, unun rengi ve kül
içeriğinden dolayı randıman
düşük olur. Bu bakımdan,
Şekil 3’te de gösterildiği gibi
Mohs eğrisi olarak adlandırılan tahıl kül içeriği kümülatif
eğrisi kullanılmaktadır. Eğri,
tahıl çeşidine, yetiştirilme
şartlarına ve aynı zamanda
temizleme-şartlandırma sürecinin nasıl işlendiğine bağlı
olarak değişmekte ve dolaylı
olarak temizleme bölümün-

MILLER MAGAZINE

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

have a higher hectoliter weight than a large long grain
type of wheat. However the results regarding the extractions performed with the two varieties of wheat, for the
same flour quality, are higher for the larger grains wheat.
If we add the influence of foreign bodies, we can be quite
misleading estimates on extraction.
An important aspect for the level of the extractions
achieved and which is not very often evaluated by the
millers is the ash content of the grain and especially the
ash content of the endosperm. Often, though overall parameters of wheat are good, extractions are lower due
to color and ash content of flours. In this respect, it is
used the Mohs curve, cumulative curve of ash content of
the grain, as it is represented in Fig. 3. The curve profile
depends on the cereal variety, the growing conditions
and it is also influenced by how the cleaning – conditioning process is run and implicitly by the equipment in the
cleaning section. The red curve shows a shift to the right,
which can be interpreted as an increase of extraction at
the same ash content, with lower ash content, if the rate
of extraction is kept as reference.
Given the quality indicators of grain weight and of
the grain itself, there were suggested various formulas
to calculate a so-called ‘Grinding quality’ of the wheat.
The best way to assess the grinding quality of a batch of
wheat still remains a small scale grinding or a laboratory
milling for that batch of wheat.

3. Key issues in flour extraction

deki ekipmanlardan da etkilenmektedir. Kırmızı eğri sağa
doğru bir kayma gösterir, bu da eğer randıman oranı referans olarak kabul edilirse düşük kül içeriğiyle aynı kül içeriğinde bir randıman artışı olarak yorumlanabilir
Tahıl ağırlığı ve tahılın kalite göstergeleri göz önüne alındığında, buğdayın “Öğütme kalitesini” hesaplamaya yönelik bazı formüller önerilmektedir. Bir buğday partisinin
öğütülme kalitesini ölçmenin en iyi yolu, hala küçük ölçekli
öğütme veya laboratuvar ortamında öğütme olmaya devam etmektedir.

3. Un randımanında önemli noktalar
3.1. Valsli değirmenlerin çalışma düzeninin randıman
üzerindeki etkisi
Teknolojik özellikleri ve öğütme sistemini kontrol edişi ile
öğütme valsleri, öğütülmüş ürünün tane boyu kompozisyonunu ve özellikle bu fraksiyonların kül içeriğini doğrudan
etkilemektedir. Öğütme için bir valsli değirmen B1 pasajına
eklenmiş yumuşak buğdayın; doğru bir şekilde temizlendiği, şartlandırıldığı ve nem oranının da %16.5 ile 17 arasında olduğu düşünülmektedir. Şekil 4, valsler arasında kalan
açıklığa uygun olarak, farklı büyüklüklere sahip eleklerle
elenmiş ürünün yüzde değişimi (randıman) göstermektedir. Sorun, elde edilen ürünün kepek parçacıklarının küçük
oranlardaki mikronik fraksiyonlarını sunacak şekilde, bu işlemin iyi bir dengeye kavuşturulmasıdır.
Her pasajda elde edilen unun, esas olarak öğütme değirmenlerinde ezme işleminin teknolojik etkisinin sonucu
olduğu fikrinden hareket edildiğinde, Şekil 5 vals yüzey-

3.1. The influence of roller mills working
regime on the extraction
By their technological features and by the
way is lead the grinding regime, the grinding
rollers directly influence the granulometric
composition of the grinded product and especially the ash content of these fractions.
A roller mill passage B1 is considered, to
which is inserted for grinding a soft wheat, properly cleaned and conditioned, with a humidity
between 16.5 and 17 %. Fig. 4 shows the
variation of the screened product percentage
(extraction) according to the opening between
the rollers, by sifting on different meshes sizes.
The problem is to properly balance this operation, in the sense that the resulting products
present in small percentages micronic fractions of bran particles.
In the idea that flours obtained at each passage are essentially the result of the technological effect of the crushing operation on
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grinding mills, Fig. 5 shows the influence of the rollers
surface on the grinding effect. The product tested was a
product of the passage C1.b, in a soft wheat flour mill,
with granulation between 900 micr. (screen 23) and 500
micr. (screen 38). It can be easily seen that smooth rollers
performs extractions up to about 40 %, while corrugated
rollers make extractions of over 50 % in Sharp/Sharp position and over 60 % in Dull/Dull position.

lerinin öğütme üzerindeki etkisini gösterir. Bir yumuşak
buğday unu değirmeninde, 900 mikron (elek 23) ve 500
mikron (elek 38) arasındaki öğütme ölçüleriyle test edilen
ürün, C1.b pasajının ürünüdür. Oluklu valslerin Keskin/
Keskin pozisyonunda %50’nin üzerinde, Mat/Mat pozisyonunda %60’ın üzerinde randıman yaptığı; düz valslerin
ise %40 civarında randıman gerçekleştirdiği kolayca görülebilmektedir.

The smooth rollers were followed by a cylindrical detacher while corrugated rollers had the following characteristics:
• speed ratio 1:2,5;
• 10 corrugations/cm;
• angles 45/65
• working position Dull/Dull or Sharp/Sharp.
It is also obvious the influence of semolina purifiers on
ash content of resulted flour. In conclusion, the use of
corrugated rollers is recommended to increase the technological effect of the roller mills, but only by using semolina purifiers.

Düz valsleri silindirik bir ayırıcı izlerken, oluklu valsler şu
özelliklere sahiptir:
• Hız oranı 1:2,5
• 10 adet oluk/cm
• 45/65 derecelik açı
• Çalışma pozisyonu: Mat/Mat ve Keskin/Keskin

3.2. The influence of sifting regime on the extraction: correlation between the sifting time and the sifting efficiency and the correlation between the specific load of the screen and the sifting efficiency.
The correlation between the number of mesh and the ash
content of the screened product is well known. The flour
sieves numbers are generally consistent with the technological passage and the type of flour to be obtained.

3.2 Eleme işleminin randıman üzerindeki etkisi: eleme süresi ile eleme etkisi arasındaki korelasyon ve
eleğin özel yükü ile eleme etkisi arasındaki korelasyon
Elek delikleri ile elenen ürünün kül oranı arasındaki korelasyon çok iyi bilinmektedir. Un eleği sayıları genellikle
teknolojik pasaj ile elde edilen un tipi ile uyumluluk göstermektedir.

Given that the mill is not working at full capacity and
it can be above or below capacity, the sifting operation
is affected.
From the point of view of sifting efficiency, the best results
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İrmik sasörlerinin, elde edilen unun kül oranı üzerindeki
etkisi de oldukça açıktır. Sonuç olarak, valsli değirmenlerin
teknolojik etkisini arttırmak için sadece irmik sasörü kullanımı şartıyla oluklu valsler tavsiye edilmektedir.

Eleme işlemi, değirmenin kapasitesinin altında veya üstünde çalışmasından etkilenmektedir. Eleme yüzeyi boyutu
ile elenecek ürünün akışı ve tipi arasında uyumsuzluk varsa
aynı durum yine gerçekleşmektedir. Şekil 6’da; ürün akışının eleme işleminin verimliliği üzerindeki etkisi, diğer bir
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deyişle eleme verimliliği üzerinde eleme süresinin etkisi görülmektedir. Yetersiz kapasiteyi; gereken zamanı aşan
bir eleme işlemiyle, fazla kapasiteyi ise
gerekenden daha kısa süren bir eleme
işlemiyle (ya da ürün akışıyla eleme yüzeyinin boyutu) dengeliyoruz.
Eleme verimliliği açısından en iyi sonuçlar, yetersiz eleme alanının en üst
limitinde elde edilir. Daha düşük bir
eleme verimliliğine sahip olmak daha
iyidir; yani bir diğer deyişle, var olan
ürünün küçük bir kısmının reddedilmesinde eleme alanının üzerinde ulaşılandan başka elek olması gerekir

are obtained at the upper limit of the incomplete sifting area.
It is better to have a lower sifting efficiency, meaning that in
the refusal there is a small fraction of product that would
have to be sieved, than reaching the over sifting area.
Another factor affecting the sifting efficiency is the load
operation of the sieve. This directly influences the effective operation of sifting through the phenomenon called
auto stratification. A better understanding of this pheno-

Eleme verimliliğini etkileyen bir diğer faktör de eleğin yüklenme işlemidir. Bu işlem, eleme işlemi verimliliğini
doğrudan etkileyen ve otomatik katmanlaşma denilen olgudur. Bu olguyu
iyice kavramak daha az kül oranına sahip un elde etmeye
katkıda bulunmaktadır. Şekil 7’de eleğe uygulanan özel
yükleme işleminin elek verimliliği üzerindeki etkisi grafiksel
olarak sunulmuştur.
3.3 Un tiplerinin oluşumu
‘Un tiplerinin oluşumu’ derken kastedilen, değirmen teslimat programında adlandırıldıkları için silo veya değirmen
depolarına yansıtılması gereken un tipleri kompozisyonudur. Öğütme bölümünün ekonomik verimliliğini doğrudan
etkilediği için oldukça önemli bir durumdur.
Yukarıda da bahsedildiği gibi öğütme-elemenin her teknolojik pasajı un akışı oluşturur. Teknolojik diyagramda işlenen ara ürünler pasajdan pasaja değişmektedir; bu nedenle de ara ürünler öğütülme özelliklerine, ürün tipine ve
kül içeriğine göre sınıflandırılmaktadır. Bu özelliklere bağlı
olarak eleme pasajlarından maruz kalınan öğütme valslerinin özellikleri ve dokuları vardır. Elde edilen un, pasajdan
pasaja değişmektedir ve birbirinin aynı iki un bulunmamaktadır. Değirmenci un vidaları üzerindeki un akışlarını kendisi geçekleştirmelidir; böylece nihai ürün, sonuç bölümünde
un tipi özelliklerine uygun olacaktır.
Fakat bu konuda sıklıkla karşılaşılan sorun, un kalitesini
belirleyen değirmencinin önceden belirlenmiş olan özelliklerden daha kötü özelliklere sahip olma korkusudur. Bu
sebeple, %0.5 kül içeriğine sahip tip 500 un çeşidini elde
etmek isteyen bir değirmenci, çoğunlukla kül içeriğini bu
değerin altında tutmaktadır. Bu da bir un akışının diğerinden daha kötü olması anlamına gelmektedir. Eğer un
akışını ‘q’ ile gösterirsek, herhangi bir teknolojik pasajdan
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menon contributes to obtain flours with low ash content.
In Fig. 7 the influence of specific loading of the screen is
graphically represented on the sifting efficiency.
The same thing happens in the case of the mismatch
of the sifting surface size with the flow and type of product to be sieved. In Fig. 6 we can see the influence of
product flow on the effectiveness of the sieving operation
or otherwise of the sifting time on the sifting efficiency.
We assimilate the insufficient capacity with sifting with an
overpassing necessary time and the overcapacity with
sifting in a shorter time than the required one (or the size
of the sieving surface with the product flow).

elde edilen sonuç ‘i’ ile gösterilmektedir; bu durumda da
aşağıdaki formül ortaya çıkmaktadır:

Bu formülde:
• A: nihai un fraksiyonunun % cinsinden kül içeriği
• qi: pasaj ‘i’den toplanan un akışının kg/s cinsi
• ai: pasaj ‘i’den elde edilen un fraksiyonunun % cinsinden kül içeriği
• Q: 1’den ‘i’ye kadar tüm fraksiyonların kg/s cinsinden
fraksiyon akışıdır

3.3. Formation of flour types
By the expression ‘Formation of flour types’ we understand the composition of types of flours which should be
reflected in the silo or in the mill warehouse, as they are
denominated in the mill delivery program. It is an important
issue because it directly affects the economic efficiency of
a grinding section. As it is said above, every technological
passage of grinding-sifting produces a flow of flour. Intermediate products processed in the technological diagram
differs from passage to passage, therefore intermediates
are sorted based on granulation characteristics, product
type and ash content. Depending on these characteristics
there are imposed the features of the grinding rollers and
fabrics from the sifting passages. The resulting flours vary
from passage to passage and there are no two identical
flours. The miller has to conduct these flour flows on the
flour screws, so that in the end to result finished products
to fit in the specifications of the type of flour.
But what often happens is that the miller under appreciates the quality of the floor, many times for fear of
risking not having a product worse than it is provided by
the specification. Thus, if one has to make a flour type
500, which means an ash content of 0.5 % (in dry matter), most times it has the ash content way below this
value. This means impoverishment of a flour flow over
another. If we note the flour flow by ‘q’, resulting from any
technological passage noted by ‘i’, it can be written that:

where:
A – ash content of the fraction of final flour, [%]
qi – the flour flow collected from passage ‘i’, [kg/s]
ai – the ash content of the flour fraction resulting from
the passage ‘i’, [%]
Q – the flow of flow fraction consists of all fractions
from 1 to ‘i’, [kg/s]
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Going back to Sankey diagram of the grinding section
(see Fig. 2), writing the material balance equation based
on the ash content of the fractions that occur in the process, with equations (1) and (2), we have:
GxAg = F1xAf1 + F2xAf2 + F3xAf3 + TxAt
where:
Ag – ash content of the wheat, [ % ]
Af – ash content of the flour, [ % ]
At – ash content of the bran, [ % ]
3.4. Products control board
The tracking of the work mode of the grinding plant is
realized by the miller operator by checking how the grinding machines are working (roller mills) and especially the
sifting equipment (sifters). The checking operation of the
working mode of the plansifter is a time-consuming operation that requires attention. Analyzing a product while the
mill is working can be difficult because of issues related to
time of the day that the product is analyzed, and even how
the workspace is illuminated in the area.
To perform a quick analysis, on the plansifter floor it
should be a special place where the miller operator place
samples taken earlier, until the arrival of the master miller
or the person responsible for production. On this table
should be placed all products resulting from plansifter
operation. Moreover, the same thing must exist in the
collecting screws of the finished products. On a specially
designed table, they are placed all the flour fractions derived from the grinding process.

Öğütme bölümündeki Sankey diyagramına (Şekil 2)
döndüğümüzde ve süreçte gerçekleşen fraksiyonların kül
içeriğine dayanarak malzeme dengesi eşitliğini, eşitlik (1)
ve (2) ile yazdığımızda;
GxAg = F1xAf1 + F2xAf2 + F3xAf3 + TxAt eşitliği ortaya
çıkmaktadır.
Bu eşitlikte:
• Ag: Buğdayın % cinsinden kül içeriği
• Af: Unun % cinsinden kül içeriği
• At: Kepeğin % cinsinden kül içeriğidir
3.4 Ürün kontrol paneli
Öğütme tesisinin çalışma modunun takibi, değirmen
operatörünün öğütme makinelerinin (vals değirmenlerinin), özellikle eleme ekipmanlarının nasıl çalıştığını kontrol etmesiyle gerçekleştirilmektedir. Dikkat gerektirdiği
için sasörlerin çalışma modunun kontrolü zaman harcayan bir işlemdir. Ürünün analiz edildiği günün saati, hatta
çalışma alanının ne kadar aydınlatıldığıyla ilgili sorunlardan dolayı, makineler çalışırken ürünü analiz etmek oldukça zor olabilmektedir.
Uzman değirmenci ya da üründen sorumlu kişi gelene
kadar, hızlı bir analiz gerçekleştirmek için daha önceden
değirmen operatörünün numune yerleştirdiği özel alan
kullanılmalıdır. Eleme işleminden elde edilen tüm ürünler bu panele yerleştirilmelidir. Ayrıca, aynı durum nihai
ürünlerin toplama vidalarında da gerçekleştirilmelidir.
Öğütme sürecinde elde edilen tüm un fraksiyonları özel
olarak tasarlanmış bir panele yerleştirilmelidir.

References - Kaynaklar:
1. Moraru C. , Georgescu, D., Danciu, I. , Tehnologia şi Utilajul Industriei Morăritului şi Crupelor , University “Dunărea de Jos “ , Galaţi , Romania, 1998
2. Danciu, I., “Măcinarea Cerealelor” , publisher Editura Universităţii “Lucian Blaga” , Sibiu , 2000
3. Willm C. , La Mouture Du Ble, Editions CEMP, 2009, Buenos Aires, Argentina, 2009
4. Tănase Tănase , Cercetari Privind Eficientizarea Transportului Pneumatic In Industria Moraritului, PhD Thesis, University of Sibiu, 2012, Romania
5. Costin I. , Tehnologii de Prelucrare a Cerealelor în Industria Morăritului , publisher Editura Tehnica ,Bucuresti, 1983 Romania
6. Hibbs A. N. , Posner E. S., Wheat flour milling”, American Association of Cereal Chemists Inc., St. Paul, Minnesota, USA, 1997
7. Creţu M., Diagrame pentru Măcinarea Cerealelor, publisher Editura Tehnică , Bucuresti, Romania, 1997
8. Willm C. , La Mouture Du Ble, Editions CEMP, 2009, Buenos Aires, Argentina, 2009
9. Gerecke K.H. , Technische werte der Getraideverarbeitung und Futtermitteltechnick – Teil 1: Reinung, Vorbereitung, Trocknung und Kuhlung, Aspiration,
Vermahlung , Verlag Moritz-Schafer , Detmold , Germany, 1970
10. Rohner W. A. , Machine Manual for Millers , OberUzwill, Switzerland, 1994

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

February • Şubat 2014

55

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

Pneumatic Conveying
in Milling
.................................................................

Değİrmencİlİkte
Pnömatİk Taşıma
Paul Bruckmann
Sertifikalı Değirmencilik Mühendisi - Certificated Milling Engineer
Paul Bruckmann Mühlenbautechnik - Paul Bruckmann Mühlenbautechnik

1. PNEUMATIC CONVEYING FROM
THEORY TO PRACTICE
1.1 Basic information for pneumatic conveying
Pneumatic conveying systems are fundamentally different in two variants:
a) Vacuum system
In a vacuum system air and solid particles are sucked
into the pipeline. At the end of the pipeline the separation
of solid and liquid flow is carried out with the help of a
cyclone or filter. Driven by gravity, the solid particles fall
down while the air flow is being sucked upwards into the
direction of the vacuum pump.
b) Pressure system
In a pressure system atmospheric air is being continuously conveyed through a blower. Behind the blower, the
solid particles are injected into the air flow. At the end
of the pipeline the separation of solid and liquid flow is
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TEORİDEN PRATİĞE PNÖMATİK TAŞIMA
1.1 Pnömatik taşımada temel bilgiler
Pnömatik taşıma sistemleri temel olarak ikiye ayrılmaktadır:
a) Vakumlu sistem
Vakumlu sistemlerde, hava ve katı parçacıklar boru
hattı içine emilir. Boru hattının sonunda, katı ve sıvı akışının ayrılması bir siklon veya filtre aracılığıyla gerçekleştirilir. Yer çekiminin de etkisiyle katı parçacıklar düşerken,
hava akışı vakum pompasının olduğu yöne doğru çekilir.
b) Basınçlı sistem
Basınçlı sistemde atmosferik hava, fan aracılığıyla sürekli olarak taşınır. Fanın arkasında ise katı parçacıklar
hava akışının içine enjekte edilmektedir. Boru hattının
sonunda, katı ve sıvı akışının ayrılması siklon veya filtre
aracılığı ile gerçekleştirilir. Yer çekiminin de etkisiyle katı
parçacıkları düşerken, hava fazı atmosfere geri dönerek
yukarı doğru akar.
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carried out with the help of a cyclone or filter. Driven by
gravity, the solid particles fall down while the air phase is
flowing upwards to return into the atmosphere.

Çoklu besleme noktalarından tek bir boşaltma mümkündür./Tek bir besleme noktasından çoklu boşaltma
noktalarına ulaşmak mümkündür.

Multiple feeding points to one single unloading possible/
Single feeding point to multiple unloading points possible
In pneumatic conveying we find a multiphase flow usually consisting of a fluid flow (air) and a solids flow . To
describe this two-phase flow the solid mass load μ defined as the ratio of solids mass flow and air mass flow
is used. Very important in terms of the influence on the

Pnömatik taşıma sistemlerinde genellikle su akışından (hava) ve katı akışından oluşan çok aşamalı bir akış
bulunmaktadır. Bu iki fazlı akışı açıklamak için katı kütle
akışı ve hava kütle akış oranı olarak tanımlanan katı kütle
yükü μ kullanılır. Akış özellikleri üzerindeki etkisi açısından
hava akış hızı v çok önemlidir. Ürün parçacıklarının hızı
her zaman daha azdır. µ, v ve ayrıca taşınacak malzemenin türüne göre farklı taşıma metotları bulunmaktadır.

flow characteristics is the air flow speed v. The speed of
the product particles is always lower. Depending on the
values of μ and v and also on the kind of material to be
conveyed we find different conveying methods.

Aşağıda sadece, un endüstrisinde belirleyici özelliğe
sahip olan seyreltme fazı akışı ile ilgili noktalar sunulmuştur. Katı parçacığa ne olduğunu daha iyi anlayabilmek
için aşağıdaki şemaya bakınız.

In the following the dilute-phase flowing that is decisive
in the flour milling industry is presented. To get a better
understanding what happened with a solid particle, have
a look at the following scheme.

Yani, dikey bir hava akışının hızı, sadece yüzen katı
parçacıklarını tutacak kadar olmak zorundadır. Daha
yüksek bir hava akışı hızında parçacık yukarıya doğru taşınmakta, daha düşük hızda ise düşmektedir.

That is just the velocity a vertical air flow has to provide
to keep a solid particle floating. At a higher air velocity
the particle is conveyed upwards, at a lower air velocity
the particle falls down.

Bu da, mısırın akışına devam edebilmesi için 9,9 m/s
hızında bir hava akışı gerektiğini göstermektedir. Daha
yüksek hız, dikey pnömatik taşımayı başka yöne kaydırıp
mısırı kaldırabilir.
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That means, that an air flow velocity of 9,9 m/s is required to keep the corn floating. A higher velocity would
lead to vertical pneumatic conveying and lift the corn.

Pnömatik taşıma tesisi kurmak için ürünün özelliklerini bilmek gerekmektedir. Aşağıdaki tablo gerekli bilgileri
göstermektedir. Havanın hızı 1,2 kg/m3 yoğunluğuna dayanmaktadır.

To design a pneumatic conveying plant, it is absolutely
necessary to know the properties of the product. The
following table shows the essential data. The air-velocity
is based on an air density of 1,2 kg/m³ .

Bir diğer önemli değer de yığın yükü µ olarak belirtilebilir.
Pnömatik tesisin çalışma durumu, azami 25-30 yığın
yükü µ ile sınırlandırılmıştır.
µ için ortalama değer = 10

The next important value is the mass load μ.
The working condition of a pneumatic plant is limited
by the maximal mass load μ 25-30.
The average value for μ = 10

1.2 Pnömatik taşıma borusu için
temel eşitlikler
1.2 Basic equations in pneumatic conveying pipe

In the pneumatic transport as for the clean air flow is the
continuity equation which states that the air flow in crosssection 1 is equal to the cross section 2:
Is the pipe cross section constant, then applies:

Pnömatik taşımada ise temiz hava akımı, yatay kesit
1’deki hava akışının yatay kesit 2’ye eşit olduğu süreklilik
denklemidir:
Boru yatay kesiti sabitse,
uygulanmaktadır.

It means that with the decreasing pressure along the pipeline, the air velocity is increased in proportion.
V2/v1 = p1/p2

Bu eşitlik, boru hattı boyunca düşen basınçla hava hızı
oranın artması anlamına gelmektedir.
V2/v1 = p1/p2

This increase in air velocity, however, is undesirable because it increases energy consumption and equipment
wear. So we expanded in certain places the pipe crosssection to reduce the increasing of the air velocity. This also
means that due to the higher pressure, and the associated
higher air weight at the beginning of the pneumatic line, the
air velocity can be reduced accordingly.

Fakat, hava hızındaki bu artış, enerji tüketimini ve
ekipman aşınmasını arttırdığı için aslında istenmeyen bir
durumdur. Bu sebeple de artan hava hızının azaltılması
için belirli yerlere yatay boru kesiti yerleştirilir. Bu ayrıca,
yüksek basınç ve pnömatik hattın başlangıcındaki yüksek hava ağırlığından dolayı hava hızının uygun bir şekilde
azaltılabileceği anlamına da gelmektedir.
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1.3 System engineering
Let us now examine what this means with reference to a
realized project. The task was to feed a pellet press with bran
at the other end of the premises with a capacity of 8 t/h. It
is an entire conveying line of 110m horizontal, 55m vertically and a total of 18 bends with different angles. The line
passes through various buildings and underground tunnel
connecting the milling building to the silo in which, because
of space constraints, the pelletizing was installed.
1.3.1 Steps to design the pneumatic conveying plant

With these data my own developed program suggests
me the pipe diameter. Now it is the experience to choose
the right pipe concerning the calculated pressure difference. The mass load can be changed accordingly. In
this case, the internal pipe diameter at the beginning of
the pipe line was chosen with 119 mm. According to DIN
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1.3 Sistem mühendisliği
Bu durumun gerçek bir projede nasıl gerçekleştirileceğini
inceleyelim. Amaç; tesisin diğer ucundaki 8t/s kapasitesine sahip kepekli pelet presini beslemek. Bu, farklı açılarla
toplamda 18 adet 110 metrelik yatay ve 55 metrelik dikey
dirsekli bir taşıma hattı olacaktır. Hat, çeşitli binalardan ve
alansal kısıtlamalardan dolayı içerisine peletleme kurulmuş
olan silo ile öğütme binasını birleştiren bir yer altı tünelinden
geçirilmektedir.
1.3.1 Pnömatik taşıma tesisi tasarım aşamaları

Bu bilgiler ışığında, tarafımdan geliştirilen program,
boru çapını önermektedir. Hesaplanmış basınç farkıyla ilgili doğru borunun seçilmesi de tecrübeye bağlıdır. Yığın
yükü duruma göre değiştirilebilir. Bu durumda, boru hattının başlangıçtaki boru iç çapı 119 mm olarak seçilir. DIN
2448’e göre seçilen boru 127 x 4 mm’dir.
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2448 the selected pipe is 127 x 4 mm.
The calculated pressure difference without the extension of the pipeline is in the given conditions 840 mbar.
As seen under 2.2 the compressed air increases the
specific weight up to 2,14 kg/m³. By applying the preceding formulas, it gives the following values:
The air speed at the beginning can be reduced from
22 m/s to 16,3 m/s. Then the pipeline will be extended
as follows.

By these methods it is achieved to reduce the speed
at the end of the pipe from 40 m/s to 24 m/s. Also the
necessary pressure difference is reduced to 750 mbar.
The required air quantity incl. the calculated air leakage
for the airlocks is 22 m³/min.
The next step is to choose the right blower. Due to energy
saving reasons the decision was to use a Delta Hybrid with 37
kW. More information will be found in 1.4.5

1.4 Variations for the generation of the air flow.
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Boru hattı uzantısı olmadan hesaplanan basınç farkı,
koşullar göz önüne alındığında 840 milibardır.
Bölüm 1.2’de de görüldüğü üzere, sıkıştırılmış hava
özgül ağırlığı 2,14 kg/ m³’e kadar çıkarmaktadır. Yukarıdaki formülleri uygulayarak aşağıdaki değerler oluşturulabilir:
Başlangıçtaki hava hızı 22 m/s’den 16,3 m/s’ye düşürülebilmektedir. Sonrasında da boru hattı aşağıdaki gibi
uzatılacaktır.

Bu metotlarla, borunun sonundaki hızının 40 m/s’den
24 m/s’ye düşürülmesi gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca
gerekli basınç farkı da 750 milibara azaltılmaktadır. Hava
kilitleri için hesaplanan hava sızıntısını da içeren gerekli
hava miktarı 22 m³/dk’dır.
Bir sonraki adım ise doğru fanın seçilmesidir. Enerji tasarrufu gibi nedenlerden dolayı 37 k/W’lık Delta Hybrid
kullanımına karar verilmiştir. Bu konuda daha fazla bilgi
bölüm 1.4.5’te verilecektir.
1.4 Hava akımı üretiminin varyasyonları
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1.4.1 Radial fan:
The centrifugal fan uses the
centrifugal power generated
from the rotation of impellers
to increase the pressure of
air. When the impellers rotate, the air near the impellers
is thrown-off from the impellers due to the centrifugal force and then moves into the
fan casing. As a result the air
pressure in the fan casing is
increased. The air is then guided to the exit via outlet ducts.
After the air is thrown-off, the
air pressure in the middle region of the impellers decreases. The air from the impeller
eye rushes in to normalize this
pressure. This cycle repeats
and therefore the air can be
continuously transferred.
a) Forward-curved blades are in the direction of the
fan wheel's rotation. Forward-curved blades are for high
flow, low pressure applications.
b) Backward-curved blades are against the direction
of the fan wheel's rotation. They are used mainly for high
pressure and medium flow applications. Highest energy
efficiency is provided.
c) Radial fan blades extend straight out from the hub.
High speeds, low volumes, and high pressures are common with radial fans, but often characterized by greater
noise output.
1.4.2 Side channel blower:
The small range of pressure
and air volume limits the use
of these machines.
The impeller is mounted directly on the motor shaft for
contact-free compression. The
air is taken in through the inlet.
As it enters the side channel,
the rotating impeller imparts
velocity to the air in the direction of rotation. Centrifugal force
in the impeller blades accelerates the air outward and the
pressure increases. Every rotation adds kinetic energy, resulting in further increase of pressure along the side channel. The side channel narrows at the rotor, sweeping the
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1.4.1 Radyal fan
Santrifüj fanı, hava basıncını arttırmak için dönme
pervanelerinden elde edilen
santrifüj gücünü kullanır.
Pervaneler
döndüğünde
merkezkaç
kuvvetinden
dolayı pervanelerin yakınındaki hava, pervanelerden
atılır ve daha sonra da fan
gövdesine doğru hareket
eder. Sonuç olarak da fan
gövdesindeki hava basıncı
artar. Daha sonra da hava,
çıkış kanallarından dışarı
doğru çıkartılır. Hava atıldıktan sonra, pervanelerin
ortasındaki bölgenin hava
basıncı da düşer. Pervane
halkalarından gelen hava,
bu basıncı normalleştirmeye çalışır. Bu döngü kendini
tekrar eder ve böylece de
sürekli olarak hava transferi gerçekleştirilmiş olur.
a) Öne kavisli kanatlar fanın tekerleğinin yönünde hareket eder. Bu kanatlar yüksek akış ve düşük basınç uygulamaları için kullanılmaktadır.
b) Arkaya kavisli kanatlar ise fan tekerleğinin tersine hareket etmektedir. Bu kanatlar yüksek basınç ve orta akış
uygulamaları için kullanılmaktadır. En yüksek enerji verimliliği sağlarlar.
c) Radyal fan kanatları merkezden dışarı doğru uzatılmaktadır. Yüksek hız, düşük hacim ve yüksek basınç
radyal kanatlarda sık görülür fakat bu kanatlar genellikle
yüksek ses çıkışı ile karakterize edilir.
1.4.2 Yan kanallı fan:
Küçük bir basınç bölgesi ve
hava hacmi makinelerin kullanımını kısıtlamaktadır.
Pervane, basınç ile temas
etmemesi için doğrudan motor mili üzerine monte edilmektedir. Hava girişten içeri alınır.
Yan kanala girdiği zaman, dönen pervane, dönme yönüne
doğru havaya hız kazandırır. Pervane kanallarındaki merkezkaç kuvveti havayı dışarı doğru hızlandırır ve basıncı
arttırır. Her bir dönüş, yan kanal boyunca basıncı arttırarak kinetik enerji oluşturur. Yan kanal, fan kanatlarındaki
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air off the impeller blades and discharging it through the
outlet silencer where it exits the pump.

havayı süpürerek ve pompanın çıkış susturucusu aracılığıyla havayı boşaltarak, rotorda daralır.

1.4.3 Roots blower:
Beside the radial fan the roots blower is the most used
in the milling industry. Recently, a distinction is made
between 2-lobe and 3-lobe blowers.

1.4.3 Root fanı
Radyal fanın yanı sıra root fanı da değirmencilik endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Son dönemlerde 2 loblu
ve 3 loblu fanlar arasında bir ayrım yapılmıştır.

Blowers function by positive displacement and without internal compression (merely isochor change of state), which
means the existing counter pressure determines the level of
compression and correspondingly the power consumption.
Change of volume flow is only possible by change of speed.
Vibrations and pulsations increase with the pressure.

Blowerlar, pozitif yer değiştirmeyle ve dahili basınç olmadan (sadece bölgenin sabit hacim değişliği) işlevlerini yerine getirir. Bu da, mevcut karşı basınç sıkıştırma
düzeyini ve buna bağlı olarak da güç tüketimini belirlemektedir. Hacim akışı değişikliği sadece hız değişimi ile
mümkündür. Titreşimler ve pulsasyonlar, basınçla birlikte
artmaktadır.

Development of three lobe blowers with pre-inlet ducts
Lower vibration load of bearings, timing gears and housing
• The sound energy in the pressure pipe will be lower
by approx. 25 dB
• Lower pulsations are decreased directly within the
blower stage
• Invest cost for building and system components
• Increase of air capacity at identical size by higher speed
Analogue to 2-lobe blowers:
• Isochoric change of condition
• Actual counter pressure determines the amount of
compression / power consumption
• Change of volume flow is only possible by speed regulation
1.2.4: screw compressor
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Giriş öncesi kanallarla üç loblu blowerların geliştirilmesi
Rulmanların alt titreşim yükü, zaman dişlileri ve hazne
• Basınç borusundaki ses enerjisi yaklaşık olarak 25
dB’den daha az olacaktır
• Daha düşük pulsasyonlar fan aşamasında doğrudan azalır
• Tesis ve ekipmanlar için yatırım maliyeti
• Yüksek hız ile aynı boyuttaki hava kapasitesinin arttırılması
Analogdan 2 loblu fanlara:
• Durumun sabit hacim değişimi
• Gerçek karşı basıncı sıkıştırma miktarını/güç tüketimini belirler
• Akış debisinin değişimi sadece hız ayarıyla mümkündür
1.2.4 Vidalı kompresör
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Oil free screw compressors are sealed without oil. The
air in the compression chamber does not get in contact
with oil, the two rotors are connected by a synchronized
transmission so the surface profiles do not touch.

Yağsız vidalı kompresörler, yağ olmadan kapatılır. Basınç odasındaki hava yağla temas etmez, iki rotor senkronize iletim ile bağlanır ve böylece yüzey profillerine dokunulmaz.

Over a ten year operating period, energy costs equate to
about 90% of the total Life Cycle Costs of a compressor.

1.4.5 Delta hibrit kompresörü
- Yüksek verimli fanların üretimi
On yıllık bir çalışma süresi boyunca; enerji maliyetleri,
kompresörün toplam Kullanım Süresi Maliyetlerinin yaklaşık %90’ına eşittir.

2.5 Comparing the blower selection for an example
Project
The given data: 850 mbar, 18,3 m³/min

1.5 Örnek bir proje ile fan seçiminin karşılaştırılması
Verilen bilgiler: 850 mbar, 18,3 m³/dk

1.6.: Solution for the separation at the end of the
pressure conveying line

1.6 Basınç taşıma hattının sonundaki ayırma
işlemi için çözüm

1.4.5: Delta hybrid compressor
- The generation of high efficiency blowers
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Bühler extends its presence in China with a new project
..........................................................................................................................

Bühler, yeni bir projeyle Çin’deki varlığını genişletiyor
Bühler agreed with China’s leading producers
Hangzhou Wahaha Group on turnkey rice and
bean processing facility. The company extends its
presence in China with this project.

Bühler, Çin’in önde gelen üreticilerinden Hangzhou Wahaha Group ile anahtar teslimi pirinç ve
fasulye işleme tesisi için anlaştı. Firma bu projeyle
birlikte Çin’deki varlığını genişletiyor.

The Bühler Group, a global leader in rice and pulses
processing and optical sorting solutions, has announced
a further strengthening of its commitment to excellence
in Chinese rice and bean processing with the completion of a turnkey installation at the Hangzhou Wahaha
Group’s plant in Haining.
Dedicated to the production of historic Chinese eight
treasure porridge under the Wahaha brand, the new
Bühler cleaning and grading plant has allowed Hangzhou
Wahaha, one of China’s largest and most prestigious
food and beverage manufacturers, to make dramatic
improvements to the quality of its end product and reduce the cost of its eight treasure porridge operations.
Dating back more than 2200 years, to the Han dynasty,
when it was consumed on the eighth day of the 12th
month in the Chinese lunar calendar, eight treasure porridge is now a popular favourite in China and consumed
every day as a convenient, cost effective and nutritious
‘fast food’. It is made with various ingredients, including
red beans, cranberry beans, myotonin (Chinese barley)

Pirinç ve bakliyat işleme ve optik ayıklama çözümlerinde
dünya lideri olan Bühler Group, Haining’de bulunan Hangzhou Wahaha Group fabrikası için kuracağı anahtar teslim
projenin tamamlanmasıyla, Çin pirinci ve fasulye işleme alanında mükemmeliyet sunmaya olan bağlığını daha da güçlendireceğini duyurdu.
Wahaha markası altında Çin’in tarihi sekizinci hazineler
(eight treasures) lapasının üretimine adanmış yeni Bühler
temizleme ve ayıklama tesisi, Çin’in en büyük ve en prestijli
yiyecek ve içecek üreticilerinden biri olan Hangzhou Wahaha firmasının nihai ürünlerinin kalitesinde büyük gelişmeler
elde etmesine ve sekizinci hazineler lapası operasyonun
maliyetinin düşürülmesine imkan tanıyacak.
2200 yıldan daha da öncesinde Han yönetiminin egemen
olduğu günlerde Çin ay takviminin 12.ayının sekizinci gününde tüketilen sekizinci hazineler lapası, şu anda Çin’de
her gün tüketilen oldukça popüler, uygun ve maliyeti düşük
bir “hazır gıda” bir ürünüdür. Hemen açılabilen ve tüketilebilen zengin bir lapa elde etmek için beyaz ve siyah yapışkan
pirincin yanı sıra kırmızı fasulye, yaban mersini fasulyesi,
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and oats, as well as sticky rice and black glutinous rice
to create a rich porridge that can be simply opened and
consumed.
With such a frequently consumed and well known product, derived from a wide variety of different raw materials, coupled with the rigours imposed by an increasingly
discerning consumer in China, Hangzhou Wahaha’s mission to produce the finest porridge, reflecting its high
standards, had been severely challenged in recent years.
In order to build on its reputation for quality and drawing
on its knowledge of Bühler’s expertise in tailor-made engineered solutions, the company trusted Bühler to help automate its operations, create a more hygienic working environment and achieve the high quality production of eight
treasure porridge that its customers were demanding.
Replacing the existing, largely manual cleaning and
sorting process, the Bühler installation involves two
complete, compact and advanced lines, each of which
can clean and grade the various raw materials. Currently,
one line is dedicated to rice and the other to beans. Each
line incorporates Bühler’s MTSD De-stoners, MTRC Vibrosifters, metal detection equipment and SORTEX Z+
sorting machines.

myotonin (Çince arpası) ve yulaf gibi çeşitli malzemeler de
kullanılmaktadır.
Hangzhou Wahaha’nın misyonu; bu kadar iyi bilinen, sıkla tüketilen, farklı hammaddelerle çok çeşitli olarak üretilen, Çin’de giderek artan seçici tüketicilerin neden olduğu
zorluklarla başa çıkan ve son yıllarda çok ciddi sorunların
yaşandığı bu ürünün üretiminde kendi en yüksek standartlarını yansıtarak en iyi lapayı üretmek.
Firma; sahip olduğu proje ve kalite ününün üzerine inşa
etmek, firmaya özel mühendislik çözümlerinde Bühler’in
uzmanlığından yararlanmak için faaliyetlerinin otomasyona
geçirilmesine yardımcı olunmasında, daha hijyenik bir çalışma ortamı oluşturulmasında ve müşterilerin talep ettiği
sekizinci hazineler lapasının yüksek kaliteli üretiminin gerçekleştirilmesinde Bühler’e güvendi.
Bühler’in kurulumu; büyük oranda el işçiliğine dayanan
mevcut temizleme ve ayıklama süreçlerinin değiştirilmesi
ile her birinin çeşitli hammaddeleri temizleyip ayıklayabildiği
iki tam, kompakt ve gelişmiş hattı içeriyor. Şu anda hatlardan biri pirinç, diğeri de fasulye için çalıştırılıyor. Her bir
hat Bühler’in MTSD taş ayıklama makinesi, MTRC titreşimli
eleyicisi, metal algılama ekipmanı ve SORTEX Z+ ayıklama
makinelerine sahip.

Bunge reached the highest results in corn and wheat

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

Bunge, en yüksek sonuçlara mısır ve buğdayda ulaştı
Bunge announced the fourth quarter of the year 2013
and annual financial results of full year. Higher results in the
quarter were primarily realized by improved performances
in corn milling and Brazilian wheat milling operations. Corn
milling results were obtained from improved margins and
higher volumes, which were due in part to the arrival of the
U.S. corn crop and strong demand from customers who
had delayed purchases
with the expectation of
record corn production. In Brazil, results
benefited from improved customer mix and
well-executed
wheat
import programs from
North America, which
replaced wheat volumes from Argentina.
Wheat milling results in
Mexico were solid and
up from last year. Rice
milling results were
comparable to the year-ago period.
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Bunge, 2013 yılının dördüncü çeyrek ve yıllık finansal
sonuçlarını açıkladı. Dördüncü çeyrekteki en yüksek sonuçlara mısır değirmenciliğinde ve Brezilya’daki buğday
unu değirmenciliği işletmelerinde ulaşıldı. Açıklanan Mısır
değirmenciliği sonuçları, rekor mısır üretimi beklentisiyle
alımlarını erteleyen müşterilerden gelen yoğun talep ve
kısmen ABD mısır mahsülünün gelişi nedeniyle miktarların ve marjların yükselmesi
sayesinde
gerçekleştirildi. Brezilya’da elde edilen
yüksek sonuçların kaynağı
ise Kuzey Amerika’daki
müşteri çeşitliliği, iyi yürütülen buğday ithalat programları ve Arjantin buğdayından vazgeçilmesi olarak
gösterilebilir. Meksika’daki buğday değirmenciliği
sonuçları ise istikrarlı ve
geçtiğimiz yıla oranla atış
içinde. Pirinç değirmenciliğinde ise sonuçlar bir önceki dönemle aynı oranlarda seyretti.
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Sezon Pirinc turns its
route to Anatolia
.........................................................................

Sezon Pirinç, rotasını
Anadolu’ya çevirdi

Realizing most of its sales for export and to national and international organized retail companies, Sezon Pirinc decided to expand in the domestic market. The company aims to supply its
products to 81 provinces of Turkey with dealership network to be established.
Satışlarının çoğunu ulusal ve uluslararası organize perakende firmalarına ve ihracata yönelik
olarak gerçekleştiren Sezon Pirinç, iç piyasada
büyüme kararı aldı. Firma, kuracağı bayilik ağı
ile Türkiye’nin 81 iline ürünlerini ulaştırmayı hedefliyor.
As one of the pioneering companies of Turkish rice industry, Sezon Pirinc determined its 2014 strategy as increasing the sales in the domestic market by opening to Anatolia.
Working with national and international markets, large and
medium-scale packaging companies operating in grain and
pulses industries and also companies giving services to outof-home consumption channel; Sezon Pirinc started its activities for forming a dealership network. Exporting to Europe,
U.S., Middle East and Turkic Republics; Sezon Pirinc aims to
supply its products to 81 provinces and their districts throughout Turkey by focusing on the traditional channel.
Stating that they have a quite strong production network
and provide complete production supply with the same quality in the whole year; Sezon Pirinc Chairman of the Board
Mehmet Erdogan said; “Our facility in Ipsala has the title of
the first and sole integrated rice processing plant in Turkey.
We obtain 10 tons of rice by processing 15 tons of paddy
rice per hour. We will provide to supply 10 rice varieties and
22 different agricultural products in our product
range to all of the consumers in Turkey with the
dealerships to be formed.”
Stating that they have reached 16 dealerships
especially from Marmara Region and aim to expand throughout Turkey in 2014, Erdogan added; “Marmara Region consists 40-45% of the
market in the food industry. Thus, we gave our
first priority to that region. We have established
our dealership system majorly in Istanbul and
Thrace region and then Eastern, Southeastern
and Central Anatolia, Aegean and Mediterranean
regions. Our negotiations still continue in other
provinces at full speed.
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Türkiye pirinç sektörünün öncü kuruluşlarından Sezon Pirinç, 2014 stratejisini Anadolu’ya açılarak iç piyasada satışlarını artırmak olarak belirledi. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası marketlerle, hububat- bakliyat sektöründe faaliyet
gösteren büyük ve orta ölçekli paketleme firmalarıyla ve ev
dışı tüketim kanalına hizmet veren firmalarla çalışan Sezon
Pirinç; bayi ağı oluşturmak için çalışmalara başladı. Avrupa,
ABD, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere ihracat yapan Sezon
Pirinç, geleneksel kanala yoğunlaşarak Türkiye genelinde 81 il
ve tüm ilçelerine Sezon ürünlerini ulaştırmayı hedefliyor.
Çok güçlü bir üretim ağına sahip olduklarını ve tüm yıl aynı
kalitede, eksiksiz ürün temini sağladıklarını söyleyen Sezon
Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, “İpsala’daki fabrikamız Türkiye’nin ilk ve tek entegre pirinç işleme
tesisi unvanına sahip. Saatte 15 ton çeltik işleyerek 10 ton
pirinç elde ediyoruz. Ürün yelpazemizdeki 10 pirinç türü ile
22 değişik tarım ürününü oluşturacağımız bayiliklerle tüm
Türkiye’de tüketiciye ulaştıracağız” dedi.
Marmara Bölgesi başta olmak
üzere 16 bayi sayısına ulaştıklarını ve 2014 yılında tüm Türkiye’ye
yayılmayı hedeflediklerini belirten
Erdoğan, “Gıda sektöründe pazarın yüzde 40-45’ini Marmara
Bölgesi oluşturuyor. Biz de önceliğimizi buraya verdik. Başta
İstanbul ve Trakya bölgesi olmak
üzere Doğu, Güneydoğu ve İç
Anadolu ile Ege ve Akdeniz’de
bayilik sistemimizi kurduk. Diğer
illerde de görüşmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.
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New wheat seed from Black
Sea: Altindane
.....................................................................

Karadeniz’den
yeni buğday tohumu: Altındane
Black Sea Agricultural Research Institute (KTAE)
has gained 44 new seeds to Turkish agriculture.
One of these seeds is “Altindane” that is obtained
by the hybridization studies on 100 thousand
wheat seeds and has an important value in terms
of yield and quality.
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE),
44 yeni tohumu Türk tarımına kazandırdı. Bunlardan biri de 100 bin buğday tohumu üzerinde yapılan melezleme çalışmalarıyla elde edilen ve verimlilik ve kalite açısından önemli bir değere sahip
“Altındane”.
As one of the 46 institutions of General Directorate of Agricultural Research and Policies under the Ministry of Food,
Agriculture and Livestock; Black Sea Agricultural Research
Institute (KTAE) has gained 44 new seed varieties (35 for
field and vegetable crops and 9 for orcharding) to Turkish
agriculture. As one of these seed varieties, “Altindane” is
obtained as a result of the hybridization studies on 100
thousand wheat seeds. ıt is stated that “Altindane” wheat
seed has an important value in terms of yield and quality.

QUALITY AND YIELD ARE ALL TOGETHER
Giving information on the new variety; Agricultural Engineer
Cemal Sermet states that they are trying to complete the incomplete parts of the existing seed in order to create a seed
with the desired properties and he adds: “Altindane is a seed
that becomes prominent especially for quality and yield. It is
a qualified product that can be grown in Black Sea, South
Marmara, Aegean, East Mediterranean and Southern Anatolia regions. There are other wheat seeds in our country with
the similar yield properties with Altindane but there is not any
seed with resistance to diseases and high yield potential.”

IT IS NOT NEEDED TO USE ANY
SUBSTANCE FOR BLEACHING
Drawing attention on the fact that industrialists prefer
white grained products; Agricultural Engineer Sermet says:
“The flour obtained from red grained wheat is darker. These products are not preferred much in terms of charm and
consumer requests. Different substances are used in order
for eliminating the darkness and bleaching the bread flour
but the color of the flour obtained from Altindane becomes
lighter without using any substances.”

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün 46 enstitüsünden biri olan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
(KTAE), tarla ve sebze bitkilerinde 35, meyvecilikte 9 olmak
üzere 44 yeni tohum çeşidini Türk tarımına kazandırdı. Bu
tohum çeşitlerinden biri olan “Altındane”, 100 bin buğday
tohumu üzerinde yapılan melezleme çalışmaları sonucunda elde edildi. “Altındane” buğday tohumunun, verimlilik ve
kalite açısından önemli bir değere sahip olduğu belirtiliyor.

KALİTE VE VERİM BİR ARADA
Yeni çeşitle ilgili bilgi veren Ziraat Mühendisi Cemal Şermet, istenilen özelliklerde tohum oluşturmak için mevcut
tohumların eksik yönlerini tamamlamaya çalıştıklarını belirtiyor ve ekliyor: “Altındane, özellikle kalite ve verimlilik
bakımından ön plana çıkan bir tohum. Karadeniz, Güney
Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve Güney Anadolu bölgelerinde ekilebilecek kaliteli bir ürün. “Altındane”nin verimliliğine yakın buğday tohumları ülkemizde var ancak hastalıklara dayanıklılık ve yüksek verim potansiyeline sahip
tohum yok. ”
BEYAZLATMAK İÇİN HERHANGİ BİR MADDEYE
İHTİYAÇ YOK
Sanayicilerin beyaz taneli ürünleri tercih ettiğine dikkat
çeken Ziraat Mühendisi Şermet, “Kırmızı taneli buğday
tohumlarının unların daha koyu oluyor. Albenisi ve tüketici
isteklerine göre bu ürünler pek fazla tercih edilmiyor. Bunların koyuluğunun giderilmesi için özellikle ekmeklik unun
içinin beyazlatılması için farklı maddeler konuluyor ancak
Altındane’den elde edilen un kesinlikle herhangi bir madde
katılmadan beyaz oluyor.”
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1 million-Euro support from
BCS for wheat
.........................................................................

BCS’den buğday için
1 milyon Euro destek

It is announced that Bayer CropScience (BCS)
company will provide 1 million Euros to The International Wheat Genome Sequencing Consortium (IWGSC) in order for physical mapping of
the wheat.
Bayer CropScience (BCS) şirketinin, buğdayın
fiziksel haritasının çıkarılması için Uluslararası Buğday Genom Dizileme Konsorsiyumu’na
(IWGSC) 1 milyon Euro’luk bir fon sağlayacağı
açıklandı.
The International Wheat Genome Sequencing Consortium (IWGSC) announced that it will get 1 million-Euro support from Bayer CropScience company in the next
six-month period in order for physical mapping of various
wheat chromosomes. The aim of this contribution by BCS
is stated as supporting the researches of drought-and disease-resistant wheat gene.
For the part of Turkey in the project; only 7-person project group led by Sabanci University Biological Sciences
and Bioengineering Program Lecturer Hikmet Budak is included in the IWGSC project. The researchers from Sabanci
University will realize the activities of physical mapping of
a chromosome besides 1AL and 5D that is supported by
TUBITAK and the European Union. According to the experts giving statement to the press about the project; these chromosomes carry especially the drought, quality and
disease genes. The studies to be made are quite important in terms of
providing rapid gain and
food safety for the wheat as the most important
nutritional source of Turkey. The project team of
Sabanci University will
bring the real/physical
places of the genes found in the selected chromosomes and the related gene and markers
into the use of the researches working for public
and private institutions in
Turkey firstly.
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Avrupalı tüccarlar; İran’a gönderilen 250 bin tonluk Alman buğdayının, geçtiğimiz yıl Batı yaptırımlarını hafifletmek 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 Almanya 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 bölgesinden de 180 bin ton buğday satın aldığını belirtiyorlar.
Tartışmalı nükleer programından dolayı İran’a uygulanan
Batı yaptırımları, hiçbir zaman gıda alımından meni içermemişti. 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 götürmesi
için programlandığını dile
getirdi. Bunların yanı sıra
İran, Kazakistan’dan da
50 bin tonluk buğday alımı gerçekleştirdi.
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Brazil expects record in
soy and corn production

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

Brezilya, soya ve mısır üretiminde
rekor bekliyor
As world’s top soy bean exporter and second largest corn exporter, Brazil expects record increase
in soy and corn production despite the hot weather and drought.
Dünyanın bir numaralı soya fasulyesi ve ikinci en
büyük mısır ihracatçısı konumunda olan Brezilya,
sıcak hava ve kuraklığa rağmen soya ve mısır üretiminde rekor artış bekliyor.
In Brazil, which was hit by long period of drought and
hot temperatures, an increase is expected in soy and corn
production. According to the news from AFP News Agency;
the Agriculture Ministry of Brazil still predicts a record for
2014 harvest.
On its monthly report, state’s food supply agency Conab
announced that the corn production will be realized as 75.5
million tons in total and this amount is less than the January
estimation which was 79 million tons. Conab added in its
report that soy production will be 90 million tons that is lower
than the January forecast which was realized as 90.3 million;
however it is still 10.4 percent higher than the previous year.
For soy, grain and rice combined; Conab expects 3.6 percent increase overall, to 193.6 million tons. In January, the
institution forecasted a combined total of 196.7 million tons
for these three product groups but in that month experience
of a very low rainfall caused decrease in the estimations.
Yüksek sıcaklıkların ve uzun süren kuraklığın vurduğu
Brezilya’da, buna rağmen soya ve mısır üretiminde artış bekleniyor. AFP Haber Ajansı kaynaklı bir habere göre;
Brezilya Tarım Bakanlığı, kuraklığa rağmen 2014 hasadı için
hala rekor bekliyor.
Ülkenin Gıda Tedarik Kurumu Conab, aylık raporunda mısır üretiminin toplamda 75.5 milyon ton olarak gerçekleştirileceğini ve bu miktarın Ocak ayı tahmini olan 79 milyondan
daha düşük olduğunu açıkladı. Conab raporunda, soya
üretim tahminin ise Ocak ayı tahmini olan 90.3 milyondan
90 milyon tona düşürüldüğünü, fakat bu miktarın geçen yıla
oranla yüzde 10.4 daha yüksek olduğunu ekledi.
Soya, tahıl ve pirinç üretiminin tamamının yüzde 3.6 artış
göstereceğini açıklayan Conab, toplam üretimin bu artışla
birlikte 193.6 milyon tona ulaşacağını öngörüyor. Ocak ayındaki öngörü, bu üç ürün grubundaki toplam üretimin 196.7
milyon ton civarında olacağı yönündeydi. Ancak Ocak ayında yağış miktarlarının çok düşük kalması, tahminlerin de
düşmesine neden oldu.
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TMO started wheat, barley and rye sales
TMO buğday, arpa ve çavdar
satışına başladı
...........................................................................
Putting on sale the bread wheat, barley and rye
in its stocks, Turkish Grain Board announced that
they put paddy rice sales on the agenda by taking the problems experienced in raw material
supply by the rice millers into consideration.
Stoklarında bulunan ekmeklik buğday ile arpa ve
çavdarı satışa çıkaran Toprak Mahsulleri Ofisi,
pirinç değirmencilerinin hammadde temininde
yaşadığı sorunları dikkate alarak, çeltik satışını
da gündemine aldığını açıkladı.
Turkish Grain Board (TMO) started sales of wheat, barley and rye in its stocks as of 3rd February. In the statement by TMO; it is stated that bread wheat sales are
made only for flour, bulghur and biscuit facilities with the
prices from 705 TL/ton to 825 TL/ton according to their
qualities and the payments can be made in advance or
with interest-free 120 days of maturity. TMO, which did
not give information about the amount of the bread wheat
put on sale, announced that local barley is put on sale only
for the users with 639 TL/ton price in advance, imported
barley with the same price in advance or with interest-free
120 days of maturity; rye is put on sales with 679 TL/ton
price in advance or with interest-free 120 days of maturity
without distinction of persons and organizations.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 3 Şubat’tan itibaren
stoklarında bulunan buğday, arpa ve çavdarın satışına
başladı. TMO’dan yapılan açıklamada; kalitelerine göre
705 - 825 TL/ton arasında değişen fiyatlarla sadece un,
bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik ekmeklik buğday
satışının yapılacağı ve ödemelerin peşin veya 120 güne
kadar vadeli ve vade farksız yapılabileceği belirtiliyor.
Satışa çıkarılan ekmeklik buğday miktarı hakkında bilgi
vermeyen TMO, yerli arpanın sadece kullanıcılarına 639
TL/Ton fiyatla peşin, ithal arpanın aynı fiyatla peşin veya
120 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak; çavdarın
ise 679 TL/Ton fiyatla kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın
peşin veya 120 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak
satışa çıkarıldığını duyurdu.

“PADDY RICE SALES ARE BEING EVALUATED”

“ÇELTİK SATIŞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR”

Beginning packaged rice sales in national market chains
a while ago for the purpose of regulating the rice market;
TMO announced that they are evaluating the paddy rice
sales for the rice millers. The statement by the institution
includes following: “Although it has been 3 months since
the harvest was completed, it is seen that some persons
and companies with paddy rice and rice stocks were in
price increase expectation by not supplying enough products to the market.
By taking this situation into consideration; our institution presented Osmancik variety rice in our stocks were
presented to the consumption of our people in TMO offices and market chains with reasonable prices in order for
regulating the paddy rice and rice markets. On the other
hand; due to some persons and companies that made
paddy rice stocks and did not supply these products to
the market, it is important for the rice millers not to have
problems in raw material supply. Thus; besides the ongoing rice sales we are evaluating the paddy rice sales in
order to meet the raw material need of the rice millers.”

Bir süre önce pirinç piyasasını düzenleme amacıyla
ulusal market zincirlerinde paketli pirinç satışına başlayan
TMO, pirinç değirmencilerine çeltik satışını ise değerlendirmekte olduklarını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada şunlara yer veriliyor: “Hasadın tamamlanmasından
bugüne kadar 3 ay geçmiş olmasına rağmen stoklarında çeltik ve pirinç bulunduran bir kısım kişi ve firmaların,
piyasaya yeterli miktarda ürün arz etmeyerek fiyat artışı
beklentisinde oldukları görülmüştür.
Kuruluşumuzca, bu durum dikkate alınarak çeltik ve
pirinç piyasalarını düzenlemek amacıyla öncelikle stoklarımızda bulunan Osmancık çeşidi pirinçler, TMO işyerleri
ve market zincirlerinde uygun fiyatlarla halkımızın istifadesine sunulmuştur. Diğer yandan yüksek kâr beklentisi
ile çeltik stoklayan ve piyasaya arz etmeyen kesimlerden
dolayı pirinç değirmencilerinin hammadde temininde sıkıntı yaşamaması önem arz etmektedir. Bu nedenle devam eden pirinç satışlarımızın yanı sıra pirinç değirmencilerinin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere çeltik satışı
yapılması hususu değerlendirilmektedir.”
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Warning from FDA to Ghana for imported wheat flour

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

FDA’dan Gana’ya ithal buğday unu uyarısı
The Foods and Drugs Authority (FDA) has made a warning for contaminated imported wheat flour on the Ghanaian market on a statement made by the institution on
January. The Authority is calling on the general public especially catering services and bakers to be watchful.
Giving information to the news agents, an official of the
FDA told that they are currently on the heels of a major
wheat flour importer located at Weija who imports mainly
from Turkey. According to the claim of FDA, the Turkish
company supplying the contaminated wheat flour is a
subsidiary of one of the major suppliers of the product in
the Middle East and the Asian countries.
The FDA further revealed that the suppliers use “strong
chemicals” to make the wheat flour stay fit after it has been
infested during transportation from Turkey to Ghana via sea.
FDA explained that some of these chemicals remain in
the flour as residual contamination and can be harmful for
human consumption.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ocak ayının sonunda yaptığı bir açıklamada, Gana’da kontamine olmuş
buğday ununa rastlandığını duyurdu ve hem resmi kurumları hem de hazır yemek firmalarını ve fırıncıları, özellikle ithal un konusunda dikkat olmaya çağırdı.
Haber ajanslarına bilgi veren bir FDA yetkilisi, şu anda
Weja’da bulunan ve genellikle ithalatını Türkiye’den gerçekleştiren önemli bir buğday unu ithalatçısını takip ettiklerini söyledi. FDA’nın iddiasına göre kontamine olmuş
buğday ununu tedarike sunan firma, Orta Doğu’ya ve
Asya’daki ülkelere ürününü sunan önemli bir tedarikçinin
bağlı kuruluşu konumunda.
Buğday unun deniz yoluyla Türkiye’den Gana’ya götürülmesi esnasında kontamine olması nedeniyle tedarikçilerin unun tüketime uygun hale gelebilmesi için “güçlü
kimyasallar” kullandıklarını iddia eden FDA, bu kimyasalların bazılarının kalıntı olarak unda kaldığını ve insan tüketimi için zararlı olabileceğini açıkladı.
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Eyes are on the new
estimation report in
the wheat market
.......................................................................

Buğday piyasasında gözler yeni
tahmin raporlarında
“We can see a movement to 655 cent/bushel level in March. Short term fluctuations can be experienced in the prices depending especially on
the weather forecast. However; the most effective situation on the wheat market will be the new
estimation reports to be announced.

Zafer ERGEZEN
Futures and Commodity Market Specialist
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı
contact@zaferergezen.com

Purchases in wheat transactions continued in February
due to the cold weather in US. There is the concern that
wheat production may get damaged especially in US.
US’s position as one of the world’s largest wheat exporters increases this concern. We saw that short positions
in the wheat transactions decreased. Also, purchases on
all agricultural commodities reflected on the wheat transactions. The increase in the wheat prices in February
exceeded 10%. Besides, the increase in the transaction volume points that investors changes their positions.
Thus, the long-term downward trend is interrupted. To
sum up, while the demand from North Africa is effective
for European wheat; cold weather is seen as an effective
factor on U.S. side. While these two factors are followed
by the investors in March, future estimations of world
wheat production will be effective on the markets.

PRICES CONTINUE TO BE STRONG
IN TURKEY
Wheat prices in Turkey are experiencing a period that
diverges from global markets with the drought concerns. It is stated that wheat production can get damaged especially due to the temperatures above average
and dry weather. It is estimated that wheat won’t reach
adequate water amount due to the lack of enough rain
and snowfall during winter months. This means danger
of drying for wheat seeds. Thus, there is the risk that
wheat production would be under the expectations. However; before being pessimistic, the possible amount of
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“Mart ayı içerisinde 655 cent/bushel seviyesine doğru bir hareket izleyebiliriz. Özellikle hava
durumuna bağlı olarak fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalar yaşanabilir. Fakat asıl buğday piyasasında etkili olacak olan gelişme, açıklanacak olan
yeni tahmin raporları olacaktır.
ABD’de etkisini gösteren soğuk havalar nedeniyle buğday işlemlerindeki alımlar Şubat ayı boyunca devam etti.
Özellikle ABD’de buğday üretiminin zarar görebileceği
endişesi var. ABD’nin dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından birisi olması, bu tedirginliği artırıyor. Bu tedirginlikle beraber buğday işlemlerindeki kısa pozisyonların
azaldığını gördük. Aynı zamanda tüm tarım emtialarında
görülen alımlar, buğday işlemlerine de yansıdı. Şubat ayı
içerisinde buğday fiyatında yaşanan yükseliş, yüzde 10’u
geçmiş oldu. Aynı zamanda işlem hacminde yaşanan
yükseliş, yatırımcıların pozisyon değişikliğine gittiğine de
işaret ediyor. Böylece uzun zamandan beri devam eden
düşüş eğilimi, şimdilik kesintiye uğramış oldu. Özet olarak yükselişte Avrupa buğdayı için Kuzey Afrika kaynaklı
talep etkili olurken, ABD tarafında ise soğuk havanın etkili
bir değişken olduğu görülmektedir. Mart ayı boyunca bu
iki değişken yatırımcılar tarafından takip edilirken, dünya
buğday üretimiyle ilgili gelecek tahminleri de piyasada etkili olacaktır.

TÜRKİYE’DE FİYATLAR GÜÇLÜ KALMAYA
DEVAM EDİYOR
Türkiye’deki buğday fiyatları, kuraklık endişeleri ile küresel piyasadan ayrışan bir dönemden geçiyor. Özellikle
mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve
kurak hava nedeniyle buğday üretiminin zarar görebileceği ifade ediliyor. Kış aylarında yeterince yağmur ve
kar yağmaması nedeniyle, buğdayın yeterli suya ulaşamayacağı tahmin ediliyor. Bu da buğday tohumları için
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loss in wheat production gains importance. It is estimated that the production loss of this year will be around
15% for now due to the inadequate rainfall. In this case,
wheat production of Turkey is expected to be realized
as 18.7 million tons. In other words, the loss is nearly
3.3 million tons compared to the previous year. Shortly,
Turkey will have lost almost 2.6 billion TL due to the
dry weather. As Turkey’s annual wheat consumption is
approximately 18 million tons, any wheat deficit is not
expected for now. When the imported annual amount is
taken into consideration, the possible production loss
is not expected to cause abnormal price fluctuations in
the prices. However, it is important to make regulations
on wheat import in advance. In case of delaying the
import regulations and orders, the increase in the local
wheat price may accelerate. Thus, while a decrease is
experienced in the global markets; wheat prices in Turkey continue to be strong for now.

USDA EXPECTS 55 MILLION-TON INCREASE
Estimations on the production continue to be effective on the wheat market. U.S. Department of Agriculture
(USDA) announced that wheat production in 2013/14
season is expected 55.55 million tons more than the
previous year. This amount points a 770 thousand-ton
decrease compared to the previous month but in spite of
that, one-year increase almost equals to the wheat amount produced by U.S. all the year round. Shortly, wheat
yield is expected to be at record levels. According to the
report; world wheat production will be realized as 711.89
million tons. Together with that, total export estimations
reached to 159,39 million tons by increasing 810 thousand tons. With the decrease in the production, end
period stocks are expected to decline to 183.73 million
tons by decreasing 1.67 million tons. However; when it is
reviewed on annual basis, it is seen that stocks increased
7.89 million tons. In other words; despite the high increase in the production, changes in stocks is rather limited.
The most important factor for this is the increase in the
wheat demand. While the total wheat production amount
in China is 122 million tons, total wheat consumption will
be realized as 150.5 million tons. Supplying 17% of the
world wheat production, China realized 18% of the wheat
consumption by itself. China has 31% of the world wheat
stocks. U.S.’s wheat production is expected as 57.96
million tons and the country will continue to be world’s
largest wheat exporter with 31.98 million tons. While
world wheat production increases, the decrease in U.S.’s
wheat production draws attention. Current cold weather
is seen as to be effective on that situation. Total wheat
production in European Union, Canada and Australia is
estimated to increase 23.32 million tons. High production estimations especially from Canada and Australia are
effective on the wheat sales.
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kuruma tehlikesi anlamına geliyor. Bu yüzden buğday
üretiminin beklentilerin altında kalma riski var. Fakat karamsarlığa yönelmeden önce buğday üretimindeki kaybın ne kadar olabileceği önem kazanıyor. Bu seneki üretim kaybının, yetersiz yağışlar nedeniyle şimdilik yüzde
15 civarında kalabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda
Türkiye’nin buğday üretiminin 18.7 milyon ton olarak
gerçekleşmesi bekleniyor. Yani önceki yıla göre yaklaşık
3.3 milyon ton kayıp söz konusu. Kısaca Türkiye, kurak
havalar nedeniyle yaklaşık 2.6 milyar TL kaybetmiş olacak. Türkiye’nin yıllık buğday tüketimi yaklaşık 18 milyon
ton dolayında bulunduğundan, şimdilik bir buğday açığı
olması beklenmiyor. İthal edilen yıllık buğday miktarı da
göz önüne alındığında, yaşanan üretim kaybının fiyatlarda anormal fiyat hareketlerine neden olması beklenmiyor. Fakat buğday ithalatı ile ilgili şimdiden düzenleme
yapılması önem arz ediyor. İthalat düzenlemesinde ve
siparişlerde geç kalınması durumunda yerel buğday fiyatındaki artış hızlanabilir. Bu nedenle küresel piyasalarda düşüş yaşanırken, Türkiye’deki buğday fiyatları
şimdilik güçlü kalmaya devam ediyor.

USDA 55 MİLYON TON ARTIŞ BEKLİYOR
Üretimle ilgili tahminler, buğday piyasası üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA),
2013/14 sezonu için buğday üretiminin önceki yıla göre
55.55 milyon ton daha yüksek beklendiğini açıkladı. Bu
rakam, önceki aya göre 770 bin ton azalışa işaret ediyor ancak buna rağmen bir yıllık artış, nerdeyse ABD’nin
tüm yıl boyunca ürettiği buğday miktarına eşit. Kısaca
buğday rekoltesinin rekor seviyelerde olması bekleniyor.
Rapora göre dünya buğday üretimi, 711.89 milyon ton
olarak gerçekleşecek. Bununla beraber toplam ihracat
tahmini ise 810 bin artarak 159,39 milyon tona yükseldi. Üretimdeki düşüşle birlikte dönem sonu stoklarının
da 1.67 milyon azalarak 183.73 milyon tona gerilemesi
bekleniyor. Ancak yıllık bazda bakıldığında stokların 7.89
milyon ton arttığı görülüyor. Yani üretimdeki yüksek artışa rağmen stoklardaki değişim oldukça sınırlı kalıyor.
Bundaki en önemli etken ise buğday talebinde görülen
artış. Çin’deki toplam buğday üretim miktarı 122 milyon
ton olurken, toplam buğday tüketimi 150.5 milyon ton
olarak gerçekleşecek. Dünya buğday üretiminin yüzde
17’sini sağlayan Çin, buğday tüketiminin de yaklaşık
yüzde 18’ini tek başına gerçekleştiriyor. Dünya buğday
stoklarının ise yüzde 31’i Çin’de bulunuyor. ABD’nin
buğday üretiminin 57.96 milyon ton olması bekleniyor
ve ülke, 31.98 milyon ton ile dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olmaya devam edecek. Dünyada buğday
üretimi artarken, ABD’nin buğday üretimindeki düşüş
dikkat çekiyor. Bunda devam eden soğuk havaların etkili olduğu görülüyor. Avrupa Birliği, Kanada ve Avustralya’daki toplam buğday üretiminin ise 23.32 milyon artış
göstereceği tahmin ediliyor. Özellikle Kanada ve Avust-
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IGC PROJECTS INCREASE IN PRODUCTION
AND DECREASE IN THE CONSUMPTION
International Grains Council (IGC) announced its estimation for world wheat production as 707 million tons by increasing 9 million tons compared to the previous estimation.
Despite the strong wheat demand, high wheat yield becomes prominent as a factor that limits the increase. Together
with that, wheat trade is projected to reach 147 million tons
by increasing 5 million tons. Total grain trade is expected
to exceed the level in 2011-2012 season. The increase expectation especially in Canada after the delays in the ongoing shipments due to the cold weather is remarkable.
Despite the upward trend in the wheat demand, according
to IGC’s estimations the consumption will decline to 691
million tons. After the decrease in the consumption, there
will be a 7 million-ton increase in the end period stocks. As
a result of this, end period stocks will reach to 188 million
tons. IGC’s wheat price index is 230 by decreasing 8% on
monthly basis. Whereas, last year’s wheat index was at 264
level. Despite the recent increase in demand, index is still
seen as weak.

ANOTHER PRODUCTION INCREASE
ESTIMATION FROM FAO
On its monthly report, The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) announced its estimation for
world wheat production as 714.2 million tons by increasing 3,4 million tons. FAO estimates that end period wheat
stocks will reach to 176.1 million tons in 2013/14 season.
When we review the estimation reports in general; increased stocks are seen. The reason of that is pointed as that
despite the high increase in the production, the consumption did not increase at the same speed with the consumption. FAO expects the world wheat trade to be realized at
143.5 million ton levels. This amount is below the expectations of IGC. The demand from Asia becomes prominent in
these expectations. It is seen that the demand especially
from Japan and China supports the prices. Besides, the
demand from North Africa continues to its strong trend.

WHEAT MARKET FOCUSED ON THE
WEATHER CONDITIONS
Consequently, when the estimations average of the three
institutions that make global estimations for grain markets
is taken into consideration; world wheat production is expected to be averagely 711.03 million tons. Thus, the average wheat production expectation reached to the highest
level of the latest period. Last year, the average was realized as 656.7 million tons. In other words, the increase on
annual basis is 8.27%.
May futures wheat price at Chicago Mercantile Exchange, decreased 655 cent/bushel level after the high
production estimations and lost value rapidly. We saw
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ralya’daki yüksek üretim tahminleri, buğday satışlarında
etkili olmuştu.

IGC, ÜRETİMDE ARTIŞ, TÜKETİMDE
GERİLEME ÖNGÖRÜYOR
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya buğday
üretimiyle ilgili tahmini, bir önceki tahminine göre 9 milyon
arttırarak 707 milyon tona çıkardı. Güçlü buğday talebine rağmen, buğday rekoltesinin yüksek olması, yükselişi
sınırlandıran bir etmen olarak öne çıkıyor. Bununla beraber buğday ticaretinin 5 milyon artarak 147 milyon tona
ulaşacağı öngörülüyor. Toplam hububat ticaretinin de,
2011-12 sezonundaki seviyeyi aşması bekleniyor. Özellikle Kanada’da, soğuk havalar nedeniyle devam eden
nakliyedeki gecikmeler sonrası artış beklentisi dikkat
çekici. Buğday talebinde artış yönünde bir eğilim görülmesine rağmen, IGC’nin tahminlerine göre tüketim 691
milyon tona gerileyecek. Tüketimdeki azalış sonrası, dönem sonu stoklarında da 7 milyon tonluk artış görülecek.
Bunun sonucunda dönem sonu stokları 188 milyon tona
ulaşacak. IGC’nin buğday fiyat endeksi, aylık bazda yüzde 8 azalarak yaklaşık 230 oldu. Oysa geçen sene buğday endeksi 264 seviyesinde bulunuyordu. Son dönemde talepteki artışa rağmen endeksin halen zayıf seyrettiği
görülüyor.

BİR ÜRETİM ARTIŞI TAHMİNİ DE FAO’DAN
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), aylık
yayınlanan raporunda, dünya buğday üretimine dair tahminini, önceki aya göre 3,4 milyon artırarak 714.2 milyon
tona yükseltti. FAO, 2013/14 sezonunda, dönem sonu
buğday stoklarının ise 176.1 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor. Genel olarak tahmin raporlarına baktığımızda
stokların arttığı görülüyor. Bunun asıl nedeni olarak da
üretimdeki yüksek artış rağmen tüketimin aynı hızda artmaması gösterilmektedir. FAO, dünya buğday ticaretinin
de 143.5 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu rakam, IGC’nin beklentilerinin altında kalıyor. Bu
beklentilerde Asya kaynaklı talep ön plana çıkıyor. Özellikle Japonya ve Çin kaynaklı talebin, fiyatlara destek olduğu görülüyor. Ayrıca Kuzey Afrika kaynaklı talep de güçlü
seyrine devam ediyor.

BUĞDAY PİYASASI HAVA ŞARTLARINA
ODAKLANDI
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin
gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 711.03
milyon ton olması bekleniyor. Böylece ortalama buğday
üretimi beklentisi, son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen sene ortalaması 656,7 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Yani yıllık bazdaki artış yüzde 8.27 oldu.
Şikago Ticaret Borsası’nda Mayıs vadeli buğday fiyatı,
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response purchases at 560 cent/bushel level in February. Despite an increase exceeding 10% in this period,
prices are still below the important resistance levels. For
a strong recovery period in wheat price, the price should be above 655 cent/bushel level. However; it is not
expected to reach those levels without any increase in
the production estimations. Weather conditions are seen
as the most important factor that can provide increase in the short term. Cold weather causes concerns on
U.S.’s wheat production for now. However; this factor
has already started to be evaluated within the estimations. Production decreases from other regions will be
more effective. Besides, being under the 655 cent/bushel level causes the technical aspects to be weak. As it
is remembered, long term trend line passes through this
level. Unexpected recovery in the production estimations may cause rapid value loss of the price again. However; we can see a movement to 655 cent/bushel level
in March. Short term fluctuations can be experienced in
the prices depending especially on the weather forecast.
However; the most effective situation on the wheat market will be the new estimation reports to be announced.
We can see changes on the prices depending on the
changes in production estimations. The possibility of experiencing balanced slight upward trend is significantly
high in this period.

yüksek üretim tahminleri sonrası 655 cent/bushel seviyesinin altına sarkmış ve hızla değer kaybetmişti. Şubat ayında
ise 560 cent/bushel seviyesinden tepki alımlarının geldiğini
gördük. Bu dönemde yüzde 10’u geçen bir yükselişe rağmen fiyatlar halen önemli direnç seviyelerinin altında hareket
etmektedir. Buğday fiyatında güçlü bir toparlanma süreci
için fiyatın 655 cent/bushel seviyesinin üzerine çıkması gerekir. Fakat üretim tahminlerinde azalış olmadan bu seviyelerin
üzerine çıkılması beklenmemektedir. Kısa vadede yükselişi
sağlayabilecek en önemli değişken ise hava koşulları olarak
görünüyor. Soğuk hava, şimdilik ABD’nin buğday üretiminde endişelere sebep oluyor. Fakat bu etki zaten tahminlerin
içerisinde değerlendirilmeye başlandı. Diğer bölgelerden
gelecek üretim azalışları daha etkili olacaktır. Aynı zamanda
655 cent/bushel bandının altında kalınması, teknik görünümün zayıf kalmasına neden oluyor. Hatırlanacağı gibi uzun
vadeli trend çizgisi, bu seviyeden geçiyordu. Üretim tahminlerinde beklenmedik iyileşme, fiyatın yeniden hızla değer
kaybetmesine yol açabilir. Mart ayı içerisinde 655 cent/bushel seviyesine doğru bir hareket izleyebiliriz. Özellikle hava
durumuna bağlı olarak fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalar
yaşanabilir. Fakat asıl buğday piyasasında etkili olacak olan
gelişme, açıklanacak olan yeni tahmin raporları olacaktır.
Üretim tahminlerindeki değişime bağlı olarak fiyatların değiştiğini görebiliriz. Bu dönem dengeli ve hafif yukarı yönlü
hareket görülme olasılığı oldukça yüksek.
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JNL prepares to
establish corn
processing
complex

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

JNL, mısır İşleme
kompleksİ kurmaya
hazırlanıyor
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Loginova: “This project is the first stage of the
project on creation of industrial complex on
processing of corn grain, according to which
the construction of a complex of granaries
is planned to be built, to open workshop for
corn processing with capacity of 144 t of corn
grain per day, and also to open production
workshops for production of food of quick
preparation.”
Loginova: “Bu proje; tahıl depolama için bir
kompleksin inşa edilmesini, 144 tonluk günlük
mısır işleme kapasitesine sahip mısır işleme
atölyesinin açılmasını, ayrıca kolay hazırlanabilen gıda üretimi atölyelerinin açılmasını
hedefleyen “mısır işleme alanında endüstriyel
kompleks kurma” projesinin ilk aşamasıdır.”
MILLER MAGAZINE
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The Private Production Trade Enterprise "JNL" is among
important and reliable milling enterprises and grain suppliers of Ukraine. Realizing flour and grain export to nearly 20
countries, the company’s mills have daily 160 tons of grain
processing capacity.
The company aims to complete its new project for corn
processing in the next 10 years. Stating that the project
the first stage of the project on creation of industrial
complex on processing of corn grain, according to which
the construction of a complex of granaries is planned to
be built, to open workshop for corn processing with capacity of 144 t of corn grain per day, and also to open
production workshops for production of food of quick
preparation; JNL Director Lyudmila Loginova answered
our questions on their company, future goals and Ukrainian grain market.
Mrs. Lyudmila Loginova, your company JNL is one of
the leading flour mills and grain suppliers of Ukraine.
Firstly, could you please give us some information on
your company and how you have come to today?
The Private Production Trade Enterprise "JNL" was founded in 1992, according to a primary activity it belongs
to grain-milling industry; it is the producer and exporter of
cereal production. The administrative industrial complex is
placed in Chernigov (Ukraine). The complex for production of grain products and mixed feedings as well as grain
elevators with storing capacity up to 15 thousand tons are
located 20 km away from the city.
According to the results of the National Business Rating
PPTE “JNL” occupies a leading place in grain-milling industry for many years and is multisectoral.
Mission of our enterprise consists in production of cereal
and flour products of the wide list of grain crops, guaranteed of high quality and for reasonable prices, ensuring flexibility in volumes of deliveries to each concrete market and
advance of such production to the international markets
with different consumer ability.
What can you say about your flour processing facilities, capacity, product variety and the position in the
Ukrainian market?
Quality of cereal and flour depends on quality of grain
and the production technology. Process of production
consists of two stages – preparatory and directly the
crushing (grind) of grain. At a preparatory stage there is
a careful grain purification of impurity. Also moistening
process, thermal treatment of weight is very important.
If process is made ideally that quality of production will
be on the top. The technological laboratory is created
at the enterprise. All arriving grain and finished products

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

The Private Production Trade Enterprise "JNL" (Özel
Üretim ve Ticaret Girişimi), Ukrayna’nın önemli ve güvenilir
değirmen işletmeleri ve tahıl tedarikçileri arasında yer alıyor.
20’ye yakın ülkeye un ve tahıl ihracatı gerçekleştiren firmanın sahip olduğu değirmenler, günlük 160 ton tahıl işleme
kapasitesine sahip.
Firma önümüzdeki 10 yıl içerisinde mısır işlemeye yönelik
yeni projesini de tamamlamayı hedefliyor. Projenin, tahıl depolama için bir kompleksin inşa edilmesini, 144 tonluk günlük mısır işleme kapasitesine sahip mısır işleme atölyesinin
açılmasını, ayrıca kolay hazırlanabilen gıda üretimi atölyelerinin açılmasını hedefleyen “mısır işleme alanında endüstriyel
kompleks kurma” projesinin ilk aşaması olduğunu belirten
JNL Direktörü Lyudmila Loginova, firmaları, gelecek hedefleri ve Ukrayna tahıl pazarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.
Sayın Lyudmila Loginova; firmanız JNL, Ukrayna’nın
önde gelen un değirmenlerinden ve tahıl tedarikçilerinden birisi. Öncelikle bize firmanız ve bugünlere nasıl
geldiğiniz hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Özel Üretim ve Ticaret Girişimi olan “JNL”, 1992 yılında
kurulmuştur. Birincil aktivitelerimiz tahıl öğütme endüstrisi kapsamında, tahıl üretimi ve ihracatı gerçekleştirmektir.
İdari endüstriyel kompleksimiz Chernigov’da (Ukrayna) yer
alıyor. 15 bin tonluk kapasiteye sahip tahıl depolarının yanı
sıra tahıl ürünleri üretimi ve karışık yem kompleksi de şehirden 20 km uzakta yer alıyor.
Milli Ekonomi Derecelendirme Kuruluşu’nun (PPTE) sonuçlarına göre; “JNL” tahıl öğütme endüstrisinde uzun yıllardır öncü bir role ve çok sektörlü bir yapıya sahiptir.
İşletmemizin misyonu, geniş yelpazeye sahip tahıl ve un
ürünlerinin üretimi, bu ürünlerin yüksek kalite ve makul fiyatlarla piyasaya sunulması, her bir pazara sunulan teslimat
hacimlerinde esneklik sağlanması ve farklı tüketici tiplerine
sahip uluslararası pazarlara ürün tedarikinin yapılmasını
kapsamaktadır.
Un işleme tesisleriniz, kapasiteniz, ürün çeşitliliğiniz
ve Ukrayna pazarındaki konumunuz hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Hububat ve unun kalitesi, tanenin kalitesine ve üretim
teknolojisine bağlıdır. Üretim iki aşamadan oluşur: hazırlık
ve tahılın doğrudan ezilmesi (öğütme). Hazırlık aşamasında
tahılın dikkatli bir şekilde yabancı maddelerden arındırılması
işlemleri yapılır. Ayrıca nemlendirme ve tane ağırlığına uygulanan ısıl işlem de oldukça önemlidir. Eğer bu süreçler
ideal bir şekilde yapılırsa, kalite en yüksek seviyeye çıkar.
Bu sebeple de işletmemizde teknoloji laboratuvarı oluşturuldu. Gelen tüm tahıllar ve nihai ürünler, burada dikkatli
bir şekilde kontrolden geçmektedir. Laboratuvarımız, onay
kriterlerine bağlı olarak Ukrayna kamu kuruluşu UDUS tara-
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pass through careful control. The laboratory has the attestation certificate No. A07-212 dd 22.08.2007 given by
the Ukrainian state center UDUS according to attestation
criterions it was certificated for carrying out measurements
and indicators of grain and processing products according
to accreditation branch.
On production area the modern equipment allowing
reaching the best quality is used. The plant is equipped
with the modern highly effective equipment: air - sieve
separators, stone separator, pneumatic duct, the equipment on allocation of hardly separable impurity. The equipment passed tests on the basis of which the certificate of conformity No. UAA1.003.01173-00 in Ukrsepro's
system was issued. For expansion of cereal and flour
range and quality improvement, on the basis of market
and consumers’ needs monitoring, reconstruction of the
available equipment is carried out now, applying advanced technologies.
Nowadays at the enterprise the quality management
system according to ISO 9001-2001 standard “The quality management system” is introduced and “The system
of management of foodstuff safety NASSR (DSTU ISO
22000:2007)" is being introduced.
As we know, you produce other products like semolina and bran besides wheat and make grain trade.
Could you give some information also on the service
variety of your company?
Capacities of our groats mills allow to process to 160
t of grain per day. The main group of goods - cereals in
assortment (peas polished (whole, split), defatted corn grain, corn flour, millet polished, buckwheat (unground buckwheat), wheat grits and feedstuff. The second direction in
commodity turnover is wholesale of grain trade, beans and
foodstuffs.
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fından verilen 22.08.2007 tarihli A07-212 dd numaralı onay
sertifikasına sahiptir. Bu sertifika, onay alanına göre tahıl ve
işlenmiş tahıl ürünlerinin ölçüm ve göstergelerinin yerine getirilmesi halinde alınabilmektedir.
Üretim alanımızda en iyi kaliteye ulaşmamızı sağlayan
modern ekipmanlar kullanılmaktadır. Tesisimiz modern
ve son derece etkin ekipmanlarla donatılmıştır: hava-elek
çöp sasörü, taş ayırıcı, pnömatik kanal gibi güçlükle ayrılabilen yabancı maddelerin ayıklanmasında kullanılan
ekipmanlar. Ekipmanlarımız, Ukrsepro'nun sisteminde
UAA1.003.01173-00 numaralı uyumluluk sertifikalarından
hangisi alınacaksa, onun testlerinden geçmektedir. Tahıl ve
un çeşidini pazar ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre geliştirmek için mevcut ekipmanların yeniden yapılandırılması, gelişmiş teknolojilerin uygulanması ile sağlanmaktadır.
Son günlerde de ISO 9001-2001 “Kalite yönetimi sistemi” standardını ve “Gıda güvenliği yönetimi sistemi NASSR’ı
(DSTU ISO 22000:2007)” işletmemizde uyguladık.
Bildiğimiz kadarıyla hem buğday unu ve irmik ürünler
üretiyor hem de tahıl ticareti yapıyorsunuz. Biraz da firmanızın hizmet çeşitliliğinden bahseder misiniz?
Tahıl değirmenlerimizin kapasitesi, günlük 160 ton tahıl
işlememize olanak sağlıyor. Ürünlerimizin ve tahıllarımızın ana gruplarını ([bütün ve ayrılmış] parlatılmış bezelye),
yağsız mısır tanesi, mısır unu, parlatılmış darı, karabuğday
(öğütülmemiş karabuğday), kabaca öğütülmüş buğday ve
yem oluşturmaktadır. Emtia cirosunda ikinci sırada toptan
tahıl, bezelye ve yem ticareti gelmektedir.
Soya fasulyesi, mısır, darı, ayçiçeği şekerleme, acı bakla,
kişniş, hardal, fiğ, bakla ve keten tohumu tedariki de sağlamaktayız. Hammaddelerimiz, Ukrayna sağlık düzenlemelerine uyularak belirlenmiş onaylı prosedürlerin teknolojik
talimatlarına göre Ukrayna’da yetiştirilen ürünlerdir.
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We deliver soybeans, corn, millet, sunflower confectionery, lupine, coriander, mustard, vetch, faba beans, and
flax seeds. The raw materials are grown up on Ukrainian
fields, according to the technological instructions approved
according to the established procedures with observance
of health regulations that are operating in Ukraine.
Are you working only for the Ukrainian market in the
flour milling industry? Are there any export activities or
do you have any goals for export?
The enterprise’s production is in demand both on national, and the international markets. The geography of
deliveries of our enterprise’s goods is more than twenty
countries of the world.
Production differs for its optimum ratio - price/quality,
with a high biological and nutrition value and is intended
for direct consumption by the population and for industry.
Quality optimization is reached due to ensuring stability
of quality and safety of production at all production phases, starting from the moment of raw materials’ selection.
Achievement of this purpose is promoted by the quality
management system introduced at the enterprise ISO
9001:2008 and NASSR
Could you give some information also on the flour
industry in your country and the consumption habits
of Ukrainian people? What is the position of Ukraine in
the world in terms of usage milling technologies, flour
production amount, quality and consumption?
Ukraine takes the 2nd place in the world market among
suppliers of wheat flour for export. The main import countries of the Ukrainian wheat flour are CIS countries. Perspective sales markets for Ukraine are also the countries of
the African continent.
Traditionally the flour was considered in the country as
the depersonalized good. About ten years ago some producers tried to break stereotypes and to offer retail branded production. Partially experience was successful, and
on shelves of shops it is possible to see both anonymous
and nominal flour. And among the first it won't be possible
to find premium goods any more.
On the whole the domestic flour-mill market is divided
between local producers, and each region has its own
leader. First of all it is connected with a shoulder of grain
delivery. In Ukraine wheat flour is generally produced,
because annually our landowners grow up more than 20
million tons of wheat. Rye flour is produced very little:
the crop of rye makes about 500-600 thousand a year.
All other types of flour (buckwheat, corn and so forth)
in industry are of little demand and are issued only for
retail.
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Sadece Ukrayna pazarına yönelik mi çalışıyorsunuz?
İhracata yönelik bir çalışmanız ve bununla ilgili hedefleriniz var mı?
İşletmemizin üretimi hem ulusal hem de uluslararası pazarlardan gelen taleplere göre yönlendirilmektedir. İşletmemizin ürünlerinin teslimatını yaptığı coğrafya, yirmiden fazla
ülkeyi kapsamaktadır.
Üretimimiz, yüksek biyolojik ve beslenme değerlerine
sahip olarak optimum fiyat/kalite oranlarına ve endüstriyel
sektör ile nüfusun doğrudan tüketimine göre farklılaşmaktadır. Kalite optimizasyonu, hammaddenin seçim anından
başlayarak tüm üretim aşamalarında üretim güvenliğinin ve
kalite istikrarının sağlanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bunun sağlanması için de işletmemizde ISO 9001:2008 ve
NASRR kalite yönetim sistemleri kullanılmaktadır.
Biraz da ülkenizdeki un sanayi ve halkınızın tüketim
alışkanlığı hakkında bilgi verir misiniz? Ukrayna değirmen teknolojileri kullanımı, un üretim miktarı, kalitesi ve
tüketimi açısından dünyada hangi noktada?
Buğday unu ihracat tedarikinde Ukrayna, dünya pazarında 2. sırada yer almaktadır. Ukrayna buğdayını ithal eden
başlıca ülkeler Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleridir. Afrika kıtasındaki ülkeler de Ukrayna’nın satış pazarları arasında yer almaktadır.
Geleneksel un, ülkede niteliksiz olarak addediliyordu. On
yıl kadar önce bazı üreticiler klişeleri yıkmayı ve perakende
markalı üretim sunmayı denedi. Bu girişim kısmen başarılı
olmuştu. Artık raflarda hem anonim hem de markalı un görmek mümkün. Bu ürünlerin arasında da daha fazla premium ürünleri bulmak imkansız hale geliyor.
Genel olarak yerli un değirmeni pazarı, yerel üreticiler arasında bölünmüş durumda ve her bir bölgenin kendi lideri
bulunuyor. Hepsinden önemlisi bunlar tahıl sevkiyatının bir
koluyla bağlantılıdır.
Ukrayna’da buğday unu üretilmesinin nedeni, üreticilerimizin yıllık 20 milyon tonun üzerinde buğday üretimi gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Çavdar unu üretimi
oldukça düşüktür; bunun nedeni olarak da yıllık sadece
500-600 ton civarında çavdar üretimi gerçekleştirilmesi
gösterilebilir. Diğer tüm ürün tipleri (karabuğday, mısır ve
diğerleri) düşük talepten dolayı sadece satış için üretilmektedir. Günümüzde tüketiciler için akılcı seçim tanımlamaları
yapılıyor. Tüketicinin satın alma kararını etkileyen faktörler
de çok değişti. Kriz öncesi dönemde, ürün görüntüsü yüzde 50 etkiye, tüketici özellikleri yüzde 30 etkiye sahipken
fiyat ise sadece yüzde 10 etkiliydi. Günümüzde ise belirleyici etken fiyat olurken; ürünün yapısı, son kullanma tarihi ve
belirli bir ürünün tüketimi ile ilgili kişisel tecrübeler fiyattan
sonra gelmektedir.
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Now for consumers the rational choice is defining. The
factors influencing the consumer’s decision about commission of purchase, changed too: during the pre-crisis period
50% were for the goods image, 30% were for its consumer
characteristics and only about 10% were for the price. Now
defining role is played by the price, then goods structure,
an expiration date and personal experience of products
consumption of a concrete trademark.

Gelecekte, özellikle un sanayi açısından ülkenizin nasıl bir gelişme kaydedeceğini düşünüyorsunuz?
Analistler gelecekte Ukrayna un ürünlerinin oranının düşeceğine inanıyor. Bu yüzden değirmenciler ihracatlarını
güçlendirmeyi umuyor. Bu düşüş öngörüsüne neden olarak da Ukrayna’nın un ihracatında satış pazarlarına olan
uzaklığı gösterilmektedir. Ayrıca bazı ülkelerde buğday unu
ithalatı üzerine gümrük vergisi uygulanması da bir etkendir.

What do you think about that how will your country
progress in terms of the flour industry?
Analysts believe that flour products in Ukrainian ration
will become less. Therefore millers hope for strengthening
of export, and the main part of flour goes for production of
social grades of bread. Among the main reasons which are
slowing down the development of Ukrainian flour export is
remoteness of sales markets. Besides in some countries
the import duty on wheat flour is entered.

Yerli “beyaz ürünün” başlıca alıcıları arasında Orta Asya
ve Orta Doğu ülkeleri bulunmaktadır. Bu ülkeler bazı durumlarda Ukrayna hammaddesinden yapılmış Kazakistan
veya Türkiye ununu almayı da tercih edebiliyor. Sorun, tahıllar gemide taşınabilirken un için özel konteynırlara ihtiyaç
duyulmasıdır. Bu yüzden de Ukraynalı rakipler, ucuz lojistik
pahasına, karlılık ve pazarı daha iyi bilme gibi standartlarla
kazanmaktadır.

Main buyers of a domestic “white product” are in Central
Asia and in the Middle East. It is more favorable to them
to buy the Kazakhstan and Turkish flour sometimes made
of Ukrainian and Russian raw materials. The matter is that
grain is transported in holds of the ships whereas special
containers are necessary for flour. Thus, at the expense of
cheap logistics, other standards of profitability and better
knowledge of the market Ukrainian competitors win.
As the main competitor of Ukraine concerning the prices
and quality is Turkey, volumes of export of Ukrainian flour
also will depend on a state of affairs on Turkish export-oriented mills. Certainly, it is necessary to take in consideration the factors which can’t be changed especially weather
conditions. Only in case of receiving of great wheat crop it
is possible to speak about competition of flour prices.
As JNL, what is your future goal for the investment
and market objective?
In 2013 PPTE “JNL” for the purpose of expansion of
kinds of activity and giving requested services to agricultural enterprises of region, effective usage of a property
complex of mill of bakeries and compound feeds in village
Gorbovo Chernigov region and increase of the enterprise’s
profitability the investment project "The Organization of Elevator Farm business" was developed.
This project is the first stage of the project on creation of
industrial complex on processing of corn grain, according
to which the construction of a complex of granaries is planned to be built, to open workshop for corn processing with
capacity of 144 t of corn grain per day, and also to open
production workshops for production of food of quick preparation. In full the project will be realized in 10 years, with
stage-by-stage of production’s capacity operation.
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Fiyat ve kalite bakımından Ukrayna’nın en önemli rakibi
Türkiye’dir. Ayrıca Ukrayna ihracatının önemli bir kısmı, Türkiye’deki ihracat odaklı değirmenlerin durumuna da bağlıdır.
Tabi ki hava koşulları gibi değiştirilemeyen faktörleri de
göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sadece çok büyük
miktarda buğday üretimi elde edildiğinde fiyat rekabetinden
bahsetmek mümkün olabilir.
JNL olarak sizin gelecekle ilgili yatırım ve pazar hedefiniz nedir?
2013 yılında PPTE “JNL”; aktivite çeşitlerinin arttırılması
ve bölgenin tarımsal işletmelerine beklenen hizmetlerin sağlanması; Çernigiv bölgesinin Gorbovo köyünde yer alan özel
değirmencilik, fırıncılık ve karma yem komplekslerinin etkin
kullanımı ve işletmenin karlılık oranını arttırmak için “Tahıl Ambarı Çiftliği İşletmesinin Organizasyonu” projesini geliştirmiştir.
Bu proje; tahıl depolama için bir kompleksin inşa edilmesini, 144 tonluk günlük mısır işleme kapasitesine sahip mısır işleme atölyesinin açılmasını, ayrıca kolay hazırlanabilen
gıda üretimi atölyelerinin açılmasını hedefleyen “mısır işleme
alanında endüstriyel kompleks kurma” projesinin ilk aşamasıdır. Projenin tamamı, üretim kapasitenin aşama aşama
arttırılmasıyla 10 yıl içerisinde gerçekleştirilecek.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Üretime yapılacak yatırımlar, karlı aktivitelerle gerçekleştirilir. Vergilerin ödenmesi, tahsilat, her seviyedeki bütçe
ödemeleri, PPTE “JNL”nin istikrarını gösteren unsurlardır.
Kurumumuz, tedarikçiler, alıcılar, bankacılar ve kamu kuruluşlarının güvenilir ortağı konumundadır.
Ayrıca işletmemiz devamlı olarak sosyal sorumluluk işleri de yapmaktadır. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızın
temel amacı, yetim çocuklara ya da mali durumu kötü
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Finally, what would you like to add?
Investment in production is made by own means received from profitable activity. Payment of taxes, collecting,
payments to budgets of all levels is made promptly that
confirms PPTE “JNL”’s stability. The enterprise is the reliable partner in relationship with suppliers, buyers, banking
and public institutions.
The enterprise constantly does charity work. The main
direction of charity is the help to orphan children and children from needy families, to veterans of the 2nd World war.
PPTE “JNL” is the member of Chamber of Commerce
and Industry of Ukraine and the Chernigov Chamber of
Commerce and Industry and is brought in the national register of Chamber of Commerce and Industry of Ukraine of
reliable partners. The sign of trust of buyers and recognitions of experts are numerous awards of our production at
competitions, exhibitions, etc.
The director of PPTE “JNL” is the vice-president of the
Chernigov city League (club) of business and professional
women, the Congressman of business women of Ukraine, the member of council of the Chernigov regional association of businessmen and employers, Council of the
Chernigov RCC, the member of regional council of businessmen at RSA Chernigov region, the member of council
of WSOTS Association of taxes payers of Ukraine in the
Chernigov region.
We would like to thank Mrs. Loginova for taking time for
our magazine and answering our questions.

olan ailelerin çocuklarına ve 2.Dünya Savaşı gazilerine
yardım etmektir.
PPTE “JNL”, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası ile Çernigiv Ticaret ve Sanayi Odası üyesidir. Ayrıca Ukrayna Ticaret
ve Sanayi Odası’nın güvenilir ortaklarından birisi olarak ulusal sicil kaydına dahildir. Alıcıların güveninin ve uzmanların
onayının ispatı olarak çeşitli yarışma ve sergilerde aldığımız
sayısız ödül gösterilebilir.
PPTE “JNL”nin direktörü olmamın yanı sıra Çernigiv İş
ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği’nin Başkan Yardımcısı,
Ukrayna İş Kadınları Birliği Kongre Üyesi, Çernigiv İşadamları Ve İşverenler Bölgesel Derneği Konsey Üyesi, Çernigiv
RCC Konsey Üyesi, RSA Çernigiv Bölgesi İşadamları Bölgesel Konseyi Üyesi, Ukrayna WSOTS Vergi Mükellefleri
Derneği Çernigiv Bölgesi Konsey Üyesi olarak da görev
yapmaktayım.
Sayın Loginova’ya dergimize zaman ayırıp sorularımızı
yanıtladığı için teşekkür ediyoruz.
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World Corn Market and Turkey
...........................................................................................................................................................

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

As the most widely grown agricultural product in the world with its production amount over 850 million tons, corn has many different areas of use. However, almost 60 percent of its production is used
in feed industry. This use in the feed industry that approaches 500 million tons is projected to increase
to 600 million tons towards 2020 with the demand increase seen in Asia and Latin America besides
the general trend.
Dünyada, 850 milyon tonu aşan üretim miktarıyla en çok yetiştirilen tahıl ürünü olan mısır, oldukça
geniş bir kullanım alanına sahip olmakla birlikte üretimin yüzde 60’a yakını gibi önemli bir bölümü yem
üretiminde kullanılmaktadır. 500 milyon tona yaklaştığı tahmin edilen yem amaçlı kullanımın, genel
trendin yanı sıra Asya ve Latin Amerika’daki talep artışıyla birlikte 2020 yılına doğru 600 milyon tona
ulaşacağı öngörülmektedir.
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Dünya tarım ürünleri piyasasında hem üretim hem de dünya ticaretine konu olan miktarı nedeniyle oldukça önemli
bir yere sahip olan mısır, içerdiği değerli besin maddeleri
nedeniyle aynı zamanda önemli bir besin kaynağıdır. Dünyada insan beslenmesinde tüketilen günlük kalorinin yüzde
11’inin mısırdan sağlanmakta olduğu, bu oranın gelişmiş
ülkelerde yüzde 27’ye kadar çıkabildiği dile getirilmektedir.
Günümüzde gelişmiş ülkelerde tüketilen mısırın büyük bir
kısmı hayvan yemi olarak kullanılırken, az gelişmiş ve geri
kalmış ülkelerde çok büyük bir kısmı insan beslenmesinde kullanılmaktadır. İnsan gıdası ve hayvan yemi olarak
kullanımın yanı sıra sanayide birçok ürünün hammaddesi
olarak da kullanılan mısır, gerek dünyada gerekse Türkiye’de
giderek daha stratejik bir bitki haline gelmektedir.
Dünya genelinde üretilen mısırın yüzde 60’ının hayvan
yemi, yüzde 20’sinin doğrudan insan gıdası, yüzde 10’unun
işlenmiş gıda, kalan yüzde 10’unun ise diğer tüketimler ve
tohumluk için kullanıldığı tahmin edilmektedir. Diğer yandan
imalat sanayiinin başka dallarında da doğrudan ya da türevleriyle kullanılabilmektedir. Bu kullanım çeşitliliğinin yanı sıra
artan nüfus, işlenmiş ürünlere olan talep artışı, sağlıklı yaşam
isteği, hayvansal üretimin artışı ve işleme sanayiinin gelişimi
gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan talep gelişimi, dünya
mısır üretiminin sürekli olarak artmasını sağlamıştır.

DÜNYA MISIR ÜRETİMİ

Corn that has a fairly important role in the market for agricultural products both with its production and trade is an
important food source because of the valuable nutrients it
includes. It is stated that, in the world, 11 percent of the
daily calories consumed in human diet is provided from
corn and this rate even increases up to 27 percent in the
developed countries.
While a great part of the corn consumed in the developed countries today is used as animal feed, most of this
product is used in human nutrition in less developed and
underdeveloped countries. Besides its usage as human
food and animal feed; used as the raw material of many
products in the industry, corn becomes a more strategic
plant both in the world and in Turkey gradually.
It is estimated that 60% of the corn produced worldwide
is used for animal feed, 20% of for direct human nutriti-
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Son yıllara kadar üretim bakımından buğday ve çeltikten
sonra üçüncü sırada yer alan mısır, son yıllarda en çok
üretilen tahıl konumundadır. Uluslararası Hububat Konseyi
(IGC)’nin 27 Şubat tarihli son raporuna göre; 2010/2011 sezonunda 831 milyon ton olan dünya mısır üretimi, 2011/12
sezonunda 46 milyon tonluk artışla 877 milyon tona ulaştı.
2012/13 sezonunda ise üretimin 16 milyon tonluk bir düşüşle
861 milyon tona gerilediğini tahmin eden IGC, 2013/14
öngörüsünde, rekor düzeyde bir artışa işaret ediyor. IGC,
2013/14 sezonunda dünya mısır üretiminin 98 milyon tonluk
bir artışla 959 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.
ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) dünya mısır üretimiyle ilgili verileri de IGC’nin verilerini destekler
nitelikte. Ancak USDA’nın 2013/14 artış öngörüsü, IGC
öngörüsünden 4 milyon ton daha fazla. Mısır üretimindeki
artış öngörüsünde, en büyük mısır üreticisi olan ABD’deki
yüksek üretim beklentisinin etkili olduğu dile getirilmektedir.
Dünya mısır ihtiyacının büyük bir kısmı, Amerika kıtası
tarafından karşılanmaktadır. Dünyanın en büyük mısır
üreticisi konumunda olan ABD, 2012/13 sezonunda 861,6
milyon ton olan dünya mısır üretiminin yüzde 31,7’lik
kısmını (273,8 milyon ton) tek başına gerçekleştirmiştir.
Bu da ABD’yi dünya mısır piyasalarındaki en güçlü ülke
konumuna getirmektedir. Amerika kıtasında yine Brezilya
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on, 10%of for processed food and 10% as
the rest for other consumptions and seed.
On the other hand, it can be used directly or
with its derivatives on other branches of the
manufacturing industry. Besides these usage
varieties, the demand development emerged
depending on the factors such as growing
population, increased demand for processed
products, wellness request, the increase of
animal production and the development of
processing industry caused world corn production to increase consistently.

WORLD CORN PRODUCTION
Ranking third after wheat and paddy rice in terms of production until today, corn is the mostly consumed grain in
the recent years. According to the latest report of International Grain Council (IGC) dated as 27th February; the world
corn production, which was 831 million tons in 2010/2011
season, reached to the level of 877 million tons in the season 2011/12 with an increase of 46 million tons. Estimating
that the production decreased to 861 million tons with a
decline of 16 million tons in 2012/13 season; IGC points
an increase at a record level in its 2013/14 estimate. IGC
projects that world corn production will reach 959 million
tons with an increase of 98 million tons in 2013/14 season.
The data of U.S. Department of Agriculture (USDA) Fore-
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81 milyon ton, Arjantin 26,5 milyon ton ve Meksika 21,5
milyon ton mısır üretimleri ile 2012/13 sezonunda dünya
mısır piyasalarına yön veren en büyük ülkeler arasında yer
almaktadır. Brezilya ve Arjantin gibi güney yarımkürede bulunan ülkeler, mevsimsel farklılıklardan dolayı da avantajlı
konumdadırlar. Bu ülkeler, tüketimin büyük bölümünü
gerçekleştiren kuzey yarımküreye, üretimin olmadığı ancak
ihtiyacın devam ettiği dönemde de ürün sunabilmektedir.
En çok mısır üreten Amerika dışındaki diğer ülkeler
arasında, 2012/13 sezonunda 205,6 milyon tonluk üretimle
Çin ilk sırada gelmektedir. Çin’i 58,8 milyon ton ile Avrupa
Birliği, 22,2 milyon ton ile Hindistan ve 20,9 milyon ton ile
Ukrayna takip etmektedir. Ülke bazında ABD ve Çin, dünya
mısır üretiminin yüzde 55’lik kısmını gerçekleştirmektedir.
2013/14 sezonunda ise özellikle ABD’de rekor bir üretim
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ign Agricultural Service on world corn production supports
IGC’s data. However; USDA’s 2013/14 increase projection
is 4 million tons more than IGC’s projection. It is stated that
high production expectation in U.S. as world’s largest corn
producer is effective on in its increase projection.
A great part of world corn need is met by the American
continent. As world’s largest corn producer, U.S. by itself
realized 31,7% (273,8 million tons) of world corn production as 861,6 million tons in 2012/13 season. This makes
U.S. as the most powerful country in world corn markets.
Again in the American continent; Brazil with 81 million tons,
Argentina with 26,5 million tons and Mexico with 21,5 million tons of corn production are among the largest countries
that direct the world corn markets. Countries like Brazil and
Argentina in the southern hemisphere are in advantageous position due to the season differences. These countries
can provide supply to the northern hemisphere that realizes the most of the consumption in the period when the
production stops but the need continues.
Among the other countries that produce highest amount
of corn, China comes first with a production of 205,6 million tons in the season 2012/13. China is followed by European Union with 58,8 million tons, India with 22,2 million
tons and Ukraine with 20,9 million tons.
On country basis; USA and China, realizes 55% of the
world corn production.
It is projected that there will be a record increase especially in U.S. in 2013/14 season. According to this projection;
U.S. corn production will reach to 353,7 million tons with
79,9 million tons of increase in 2013/14 season. Projecting
the production increase in China as 12 million tons; USDA
forecasts 11 million tons of decrease for Brazil, 6 million
tons of increase for European Union, 2 million tons of decrease for Argentina, 1 million tons of increase for India and
10 million tons of increase for Ukraine.
WORLD CORN CONSUMPTION AND
CONSUMPTION AREAS
When the data of IGC is analyzed for general consumption figures; it is seen that world corn consumption, which
was 844 million tons in the season 2010/11, reached 876
million tons with a record increase of 32 million tons in the
season 2011/12. Estimating that world corn consumption
decreased to 865 million tons with a decline of 11 million
tons in the season 2012/13, IGC makes a consumption
estimation of 959 million tons for the season 2013/14. This
estimate indicates a record increase of 67 million tons.
USDA’s data on corn production is a little bit different
than the data of IGC. According to USDA data; world corn
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artışı yaşanacağı öngörülmektedir. Bu öngörüye göre ABD
mısır üretimi, 2013/14 sezonunda 79,9 milyon tonluk artışla
353,7 milyon tona ulaşacak. Çin’deki üretim artışını 12 milyon ton olarak öngören USDA; Brezilya için 11 milyon ton
düşüş, Avrupa Birliği için yaklaşık 6 milyon ton artış, Arjantin
için 2 milyon ton düşüş, Hindistan için yaklaşık 1 milyon ton
artış, Ukrayna için de yaklaşık 10 milyon ton artış öngörüyor.

DÜNYA MISIR TÜKETİMİ VE TÜKETİM ALANLARI
Genel tüketim rakamları için IGC’nin verilerine bakıldığında;
2010/11 sezonunda 844 milyon ton olan dünya mısır
tüketiminin, 2011/12 sezonunda 32 milyon tonluk rekor
artışla 876 milyon tona ulaştığı görülmektedir. 2012/13
sezonunda ise dünya mısır tüketiminin 11 milyon tonluk
düşüşle 865 milyon tona gerilediğini tahmin eden IGC,
2013/14 sezonu için de 959 milyon tonluk bir tüketim
miktarı öngörüsünde bulunuyor. Bu öngörü de, 67 milyon
tonluk rekor bir artışa işaret ediyor.
USDA’nın mısır tüketimiyle ilgili verileri ise IGC’den bir miktar farklıdır. USDA verilerine göre; 2010/11 sezonunda 851
milyon ton olan dünya mısır tüketimi, 2011/12 sezonunda
882 milyon tona ulaşmıştır. Bu tüketim miktarı IGC verilerinden yaklaşık 6 milyon ton daha fazladır. 2012/13 tüketim
miktarını 861 milyon ton olarak açıklayan USDA, 2013/14
öngörüsünde 943 milyon tonda kalmıştır. Bu öngörü de rekor bir artışa işaret etmekle birlikte IGC öngörüsünden 16
milyon ton daha azdır.
Aslında oldukça geniş kullanım alanına sahip olmakla birlikte dünya mısır üretiminin yüzde 60’a yakını yem üretiminde kullanılmaktadır. Bugün 500 milyon tona yaklaşan
yem amaçlı kullanımın, genel trendin dışında Asya ve
Latin Amerika’daki talep artışı ile birlikte 2020 yılına doğru
600 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Başta
Asya ve az gelişmiş ülkelerde olmak üzere hayvansal
ürün talebindeki artışın, yem üretimi amaçlı mısır talebinin
gelişimini etkileyeceği belirtilmektedir.
Petrol alternatifi ürünler arasında öne çıkan biyoetanolün
de içerisinde bulunduğu endüstriyel amaçlı mısır tüketimi
de giderek artmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, enerji ihtiyacını karşılamada yenilenebilir enerjinin payını artırmak isteyen ülkelerin etanol v.b. alternatif
yakıtları vergi avantajları gibi uygulamalarla desteklemesi,
bu artışın gelecekte de devam edeceğini göstermektedir.
Etanol amaçlı mısır kullanımında ABD ve Brezilya ilk
sıralarda yer almaktadır. Yenilenebilir Yakıtlar Derneği’ne
göre; ABD’de 2010’a kadarki 5 yılda etanol talebi 3 kat artış
göstermiştir. Üretim 2000-2010 döneminde 8 kat artmıştır.
Artış özellikle 2005 sonrasında hızlanmış ve 2006 yılında
3,9 milyar galon olan etanol üretimi, 2010 yılında 13,6 milyar galona çıkmış ve bu miktardaki etanol için 118 milyon
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consumption, which was 851 million tons in the season
2010/11, reached 882 million tons in the season 2011/12.
This consumption amount is 6 million tons more than the
data of IGC. Announcing the 2012/13 season consumption amount as 861 million tons, USDA data remained at
943 million tons for its projection of 2013/14 season. This
projection points a record increase and 16 million tons
more than the projection of IGC.
Even though the area of use is really wide, approximately
60% of the world corn production is consumed by the feed
industry. This use in the feed industry that approaches 500
million tons today is estimated to increase up to 600 million
tons towards 2020 with the demand increase seen in Asia
and Latin America besides the general trend. The increase
in the demand for animal products especially in Asia and
underdeveloped countries is predicted to affect the increase in corn demand for feed production. Corn consumption
for industrial reasons including bioethanol that shines out
among petroleum alternative products is gradually increasing. Especially among the developed countries, the
countries, which want to increase the share of renewable
energy in meeting energy needs, to support alternative fuels such as ethanol with practices as tax advantages is an
indication that this increase will also continue in the future.

ton mısır kullanılmıştır. ABD’nin ardından ikinci en büyük biyoetanol üreticisi Brezilya’dır ancak Brezilya üretimde hammadde olarak mısır değil, şeker kamışı kullanmaktadır.
Etanol mısır piyasasını iki şekilde etkilemektedir. Bunlardan
birincisi, etanol üretiminin hammaddesi olarak mısırın
kullanımıdır. İkincisi ise etanol üretimindeki yan ürünlerle
yem sanayine hammadde üretilmesidir. Birinci etki mısır
açısından pazar genişlemesi sağlarken, ikincisi az da olsa
pazarın daralmasına neden olmaktadır.
Mısır, HFCS (High Fructose Corn Syrup – YFMŞ; Yüksek
Fruktozlu Mısır Şurubu ve NBŞ; Nişasta Bazlı Şeker) üretiminin de hammaddesidir. HFCS gıda sanayinde tatlandırıcı
amaçlı olarak kullanılmaktadır ve son yıllarda gıda güvenliği,
obezite gibi tartışmalarda sıklıkla gündeme gelmektedir.
Dünya HFCS üretimi 2010 yılı itibarıyla 13,8 milyon ton
(kuru madde bazında) olup, bunun 8,3 milyon tonu ABD
tarafından üretilmektedir. Çin, 1,7 milyon ton ile ABD’nin
ardından en büyük 2. üreticidir ve üretimini 2007’ye göre
3,5 kat artırmıştır. Japonya ise 900 bin tonluk üretimle 3.
sıradadır. Bütün bunlar da gelecekte mısır ihtiyacının daha
da artacağını göstermektedir.

DÜNYA MISIR TÜKETİMİNDE ÜLKELERİN YERİ
In the use of corn for ethanol, USA and Brazil are at
the top. According to Renewable Fuels Association, the
ethanol demand in USA tripled in the last 5 years until
2010. And the production increased 8 times in the period
of 2000-2010. This increase especially accelerated after
2005 and the ethanol production which was 3.9 billion
gallons in 2006 became 13.6 billion gallons in 2010 and
118 million tons of corn is used for that much ethanol. After USA, Brazil is the second largest bioethanol producer.
However Brazil uses sugarcane as the raw material in its
production instead of corn.
Ethanol impacts the corn market in two different aspects.
The first one is the use of corn which is the raw material in
ethanol production. And the second one is the production
of raw materials for the feed industry with the byproducts
of ethanol production. While the first impact ensures market enlargement in respect of corn, the second one causes
market shrinkage even though it is not that significant.
Corn is also the raw material in the HFCS (High Fructose
Corn Syrup) and SBS (Starch-based Sugar) production.
HFCS is used as a sweetener in the food industry and its
name pops up frequently during the discussions regarding
food safety and obesity especially in the recent years. Global HFCS production is 13.8 million tons (on dry substance
basis) as of 2010 and 8.3 million tons of this is produced by
USA. China is the 2nd largest producer after USA with 1.7
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Dünya mısır üretiminde en büyük paya sahip olan ABD,
aynı zamanda en büyük tüketici konumundadır. USDA
raporlarına göre; 2002/03 sezonunda 200 milyon ton olan
ABD mısır tüketiminin 2010/11 sezonunda 285 milyon
tonla son 10 yılın en yüksek noktasına ulaştığı, sonraki sezonlarda bir miktar gerilediği ve 2012/13 sezonunda 263
milyon ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. ABD
mısır tüketiminin 2013/14 sezonunda, üretimdeki artışa
paralel olarak önemli oranda artacağı ve 297 milyon tona
ulaşacağı öngörülmektedir.
Üretimde olduğu gibi tüketimde de ABD’den sonraki en
büyük tüketici Çin’dir. USDA verilerine göre; 2011/12 sezonunda 188 milyon ton olan Çin’in mısır tüketimi, 2012/13
sezonunda da 202 milyon tona ulaşmıştır. USDA, Çin’deki
mısır tüketiminin 2013/14 sezonunda 14 milyon tonluk
artışla 216 milyon tona ulaşacağını öngörmektedir.
2012/13 sezonu mısır tüketiminde Çin’i, 69,3 milyon ton
ile AB ülkeleri, 52 milyon ton ile Brezilya, 27 milyon ton ile
Meksika ve 17,5 milyon ton ile Hindistan takip etmektedir.
2013/14 sezonu tüketim öngörüsü ise Avrupa Birliği için
72,5 milyon ton, Brezilya için 55 milyon ton, Meksika için
31,5 milyon ton, Hindistan için de 19,1 milyon tondur.
Bölgesel açıdan bakıldığında mısır tüketiminin en yoğun
olduğu bölge ABD’den dolayı Kuzey Amerika’dır. 2012/13
sezonunda 302 milyon ton mısır tüketiminin olduğu Kuzey

MILLER MAGAZINE

RESEARCH • ARAŞTIRMA

million tons and it increased its production 3.5 times compared to 2007. Japan is ranked the 3rd with its production of
900 thousand tons. All of these are indications that the need
for corn will continue to increase also in the future.

POSITIONS OF COUNTRIES IN THE
WORLD CORN CONSUMPTION
USA, which has the largest share in the world corn production, is also the largest consumer. According to the reports of USDA; the corn consumption of USA, which was
200 million tons in 2002/03 season, was 285 million tons in
2010/11 that was the highest level in the last 10 years. However the estimates regarding the season 2011/12 indicates
a slight fall in the consumption amount. It is projected that
the corn consumption of USA was realized as 263 million
2012/13 season. It is projected that U.S.’s corn consumption
will increase in parallel with the increase in the production and
reach to 297 million tons in 2013/14 season.
As in production, China follows USA also in consumption
as the second largest consumer. According to the data of
USDA; China that consumed 188 million tons of corn in
the season 2011/12 is estimated to consume 202 million
tons in the season 2012/13 USDA projects that corn consumption in China will reach to 216 million tons with an
increase of 14 million tons in 2013/14 season. In 2012/13
corn consumption; China is followed by EU countries with
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Amerika’da, 2013/14 sezonunda yaklaşık 40 milyon tonluk bir artış olacağı ve tüketimin 341 milyon tona ulaşacağı
öngörülüyor.
Kuzey Amerika’yı 231 milyon ton ile Çin’in de aralarında
bulunduğu Doğu Asya bölgesi takip etmektedir. 2013/14
sezonunda Doğu Asya’nın tüketim miktarının 16 milyon
tonluk artışla 247 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir.
Güney Amerika, 77,2 milyon tonla dünya mısır tüketiminde
üçüncü sırada yer almaktadır. 2013/14 sezonunda Güney
Amerika’nın tüketim miktarının 3 milyon tonluk artışla 77
milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Avrupa Birliği, mısırdaki en büyük tüketiciler arasında yer
almaktadır. 2012/13 sezonunda 69,3 milyon ton tüketiminin olduğu AB’de, 2013/14 sezonunda 72,5 milyon ton
tüketim olacağı öngörülmektedir. Dünya mısır tüketimindeki
bir diğer önemli bölge, 58,5 milyon ton ile Sahra altı Afrikası
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgenin 2013/14 sezonu
için öngörülen tüketim miktarı ise 59,4 milyon tondur.

DÜNYA MISIR TİCARETİ ve MISIR TİCARETİNE
YÖN VEREN ÜLKELER
Dünya mısır ticaret hacmi, 2007/08 sezonunda 197 milyon
ton ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Sözü geçen pazarlama yılında, kuraklığın ülkelerin üretim düzeylerinde yarattığı
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69,3 million tons, Brazil with 52 million tons, Mexico with
27 million tons and India with 17,5 million tons. Consumption estimates for the season 2013/14 are 72,5 million tons
for European Union countries, 55 million tons for Brazil,
31,5 million tons for Mexico and 19,1 million tons for India.
When the figures are reviewed based on regions; the region with highest corn consumption amount is North America because of USA. In North America where corn consumption was 302 million tons in the season 2012/13, an
increase of 40 million tons and thus a consumption amount
of 341 million tons is expected for the season 2013/14.
East Asian region including China follows North America
with 231 million tons. It is estimated for the consumption
amount of East Asia to reach 247 million tons with an increase of 16 million tons in the season 2013/14.
South America is ranked third in the world corn consumption with 77,2 million tons. It is estimated for the consumption amount of South America to reach 77 million tons
with an increase of 3 million tons in the season 2013/14.
And European Union is among the largest consumers
of corn. In EU where consumption was 69.3 million tons
in the season 2012/13, the consumption is estimated to
be 72,5 million tons in the season 2013/14. Another important region in global corn consumption appears as
Sub-Saharan Africa with 58,5 million tons. The estimated
consumption amount of the region for the season 2013/14
is again 59,4 million tons.

WORLD CORN TRADE and COUNTRIES
LEADING CORN TRADE

dalgalanmaların ve biyoyakıtlar gibi alternatif kullanım
alanlarındaki artışın ithalatı teşvik ettiği görülmüştür. Ayrıca
hayvansal ürün tüketimindeki artışa paralel seyreden yemlik
mısır talebi de bu artışı desteklemiştir.
Ticaret hacmi, 2008/09 sezonunda ise üretim artışı ile birlikte gerilemiştir. Sonraki iki sezonda da dönemsel artışlar
olmakla birlikte, ticaret hacmi 2007/08 sezonuna kıyasla
düşük kalmıştır. IGC verilerine göre 2010/11 ve 2011/12
sezonlarında 131 milyon ton olan dünya mısır ticareti,
2012/13 sezonunda 127 milyon tona gerilemiştir. 2013/14
sezonuna yönelik dünya mısır ticareti öngörüsü ise 27 milyon tonluk (154 milyon ton) önemli oranda bir artışa işaret
etmektedir.
USDA verileri ise IGC’den çok daha farklıdır. 2010/11
sezonunda dünya mısır ticaretini 91,6 milyon ton olarak
açıklayan USDA, ticaretin 2011/12 sezonunda 103,7 milyon tona ulaştığını, 2012/13 sezonunda ise 100 milyon ton
seviyesine gerilediğini açıklamaktadır. USDA’nın 2013/14
sezonuna ilişkin öngörüsü ise 112,4 milyon tondur. Bu ise
IGC öngörüsünden 42 milyon ton daha azdır.
ABD, üretimde olduğu gibi dünya mısır ticaretinde de ilk
sırada yer almaktadır. Ülkenin mısır ihracat miktarı, toplam üretim miktarıyla karşılaştırıldığında oldukça düşük
gibi gözükse de, tek başına dünya mısır ticaretinin neredeyse 1/3’ünü temsil etmektedir. Ancak 2012/13 sezonu
için bunu söylemek zor. Her yıl 35-40 milyon ton mısır
ihraç eden ABD, 2012/13 sezonunda 18,2 milyon tonla
son 10 yılın en düşük mısır ihracatını gerçekleştirmiştir.
2012/13’ten önceki sezonlarda ihracatta ilk sıralarda yer
alan ülke, 2012/13 sezonunda bu düşüşle birlikte Arjantin
ve Brezilya’dan sonra 3. sıraya gerilemiştir.

World corn trade volume reached its highest value in the
season 2007/08 with 197 million tons. In this marketing year,
it is seen that the fluctuations of the countries' production levels due to drought and the increases in the alternative areas
of use such as biofuels encouraged import. Moreover, the
feed corn demand that increased in line with the increase
in the animal product consumption supported this increase.

Yıllar itibariyle ABD’nin mısır ihracatına bakıldığında
2002/03 sezonunda 40,3 milyon ton olan ihracatın,
2007/08 sezonunda 61,9 milyon tonla son 10 yılın en üst
seviyesine ulaştığı görülmektedir. Sonraki yıllarda dalgalı bir
seyir izleyen ABD mısır ihracatının, 2013/14 sezonunda 41
milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir.

The trade volume decreased in the season 2008/09 with
the increase of production. Even though there were seasonal increases in the next two seasons, the trade volume
was still low compared to the season 2007/08. According
to IGC data; world corn production, which was 131 million
tons in 2010/11 and 2011/12 seasons, declined to 127
million tons in 2012/13 season. The world corn trade projection for 2013/14 season points 27 million-ton (154 million tons) significant increase.

Önceki sezonlarda ABD ve Arjantin’in ardından 3. sırada
yer alan Brezilya, 2012/13 sezonundan 26 milyon tonluk
ihracatla dünya mısır ihracatında ilk sıraya yerleşmiştir. Aynı
dönemde Brezilya’yı 22,7 milyon tonla Arjantin, 18,2 milyon tonla ABD takip etmektedir. Amerika Kıtası’ndaki bu
3 ülke, 100 milyon ton olan ihracatın yaklaşık 67 milyon
tonunu gerçekleştirmektedir. Bu ülkeleri 12,7 milyon tonla
Ukrayna, 4,7 milyon tonla Hindistan, 2,8 milyon tonla Paraguay takip etmektedir.

USDA data is different than the data of IGC. Announcing
the world corn trade as 91,6 million tons in 2010/11 sea-

2013/14 sezonuyla ilgili öngörülerde; ABD’nin, 23 milyon
tonluk artışla 41 milyon tonluk ihracat miktarına ulaşacağı
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son, USDA declared that the trade reached to 103,7 million tons in 2011/12 season and decreased to 100 million
tons level in 2012/13 season. The projection of USDA for
2013/14 season is 112,4 million tons. This amount is 42
million tons more than the projection of IGC.
U.S. is on the top in world corn trade just like in the production. Country’s corn export amount represents almost
one third of the world corn trade although it seems very low
compared to the total production amounts. However; it is
hard to say the same for 2012/13 season. Exporting 35-40
million tons corn every year, U.S. realized the lowest corn

export of the last 10 years with 18,2 million tons in 201/13
season. Ranking first in the export in the seasons before
2012/13 season, the country ranked 3rd after Argentina
and Brazil in 2012/13 season with this increase.
When the corn export of U.S. is reviewed by years; it
is seen that corn export, which was 40,3 million tons in
2002/03 season, reached to the highest level on the last 10
years with 61,9 million tons in 2007/08 season. Having a
fluctuating trend in the following seasons, U.S. corn export
is projected to reach 41 million tons in 2013/14 season.
Ranking third after U.S. and Argentina, Brazil was on top
in world corn export in 2012/13 season with 26 millionton export. At the same period; Argentina with 22,7 million
tons and U.S. with 18,2 million tons followed Brazil. These 3 countries in the American continent realize 67 million
tons of 100 million-ton export. Ukraine with 12,7 million
tons, India with 4,7 million tons and Paraguay with 2,8 million tons follow these countries.
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belirtilmektedir. ABD, bu artışla birlikte yeniden dünya mısır
ihracatında ilk sıraya yerleşecek. ABD’deki artışa karşı
Brezilya ve Arjantin’in mısır ihracatının gerileyeceği öngörülmektedir. Buna göre; 2013/14 sezonunda Brezilya’nın
ihracatı 4 milyon ton, Arjantin’in ihracatı ise 9 milyon gerileyecek.
Dünya mısır ithalatında ise en büyük pay, yüzde 14,3 ile
Japonya’ya aittir. 2012/13 sezonunda 100 milyon ton olan
dünya mısır ithalatının 14,4 milyon tonunu gerçekleştiren
Japonya, bir sonraki sezonda da ilk sırada yer almaya devam edecektir. USDA’nın Japonya’nın 2013/14 sezonu

mısır ithalatına ilişkin öngörüsü 15,5 milyon tondur. Mısır
üretiminin 1.000 ton gibi oldukça düşük düzeyde olması,
buna karşın yem ve HFCS tüketiminin yüksek düzeyde
olması, Japonya’yı mısırda mutlak dışa bağımlı hale getirmektedir.
İthalatta Japonya’yı, aynı zamanda önemli üreticilerden biri
olan AB takip etmektedir. Son yıllarda mısır ithalatını önemli
oranda arttıran AB ülkeleri, 2009/10 sezonunda 2,7 milyon
ton ithalat gerçekleştirirken bu oran 2012/13 sezonunda
11,3 milyon tona ulaşmıştır. AB ülkelerinin 2013/14 sezonunda da 10,5 milyon ton mısır ithalatı gerçekleştireceği
tahmin edilmektedir. Dünya mısır ithalatında AB ülkelerini 8
milyon tonla Güney Kore, 5 milyon tonla Meksika ve Mısır
takip etmektedir.
Önceki sezonlarda Japonya’nın ardından ikinci büyük
ithalatçı olan Meksika, 2012/13 sezonunda yerini Güney
Kore’ye kaptırmıştır. Öngörülere bakıldığında 2013/14 sezonunda da bu sıralamanın korunacağı görülmektedir.
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In the projections for 2013/14 season; it is stated that
U.S. will reach to 41 million-ton export with an increase of
23 million tons. U.S. will rank first again in the world corn
export with this increase. On the contrary to the increase
in U.S., corn export of Argentina and Brazil is projected to
decrease. According to that; Brazil’s export will decrease 4
million tons and Argentina’s export will decrease 9 million
tons in 2013/14 season.
And the greatest share in the global corn import belongs
to Japan with 14,3 percent. Japan that imported 14.4 million tons of the total global corn import which was 100 million tons in the season 2012/13 will continue to be at the top
in the next season. USDA’s estimate regarding corn import
of Japan in the season 2013/14 is 15,5 million tons. For

94

February • Şubat 2014

TÜRKİYE’DE MISIR ÜRETİMİ
Türkiye’de mısır, tahıllar içerisinde buğday ve arpadan sonra en çok yetiştirilen tahıl ürünüdür. Gerek insan beslenmesinde gerekse hayvan beslenmesinde önemli bir role
sahip olan mısır, Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde
yetiştirilmektir.
Ulusal Hububat Konseyi'nin 2012 tarihli mısır raporuna göre;
bugünkü üretim ve verim değerleri, mısırın gelecekte daha
çok önem kazanacağını ortaya koymaktadır. Son yıllarda
Türkiye’de mısır üretiminin desteklenmesi nedeniyle mısır
ekim alanı ve üretiminde kayda değer artışlar olmuştur. Bunda, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mısır
ekim alanlarının artması ve bunun yanı sıra kıyı bölgelerinde
ikinci ürün olarak mısırın tercih edilmesinin payı büyüktür.
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corn production to be at an extremely low level like 1,000
tons, and feed and HFCS consumption to be at high levels
in contrary of this make Japan foreign dependent for corn.
In import, EU countries that are also some of the most
important producers follow Japan. While EU countries imported 2,7 million tons of corn in the season 2009/10, they
reached to 10.3 million tons in the season 2012/13. EU
countries are estimated to realize 10,5 million-ton corn import in 2013/14 season. South Korea with 8 million tons,
Mexico and Egypt with 5 million tons follow EU countries in
world corn import.
Being the second largest importer in the previous seasons after Japan, Mexico gave its place to South Korea in
2012/13 season. When the projections are reviewed, it is
seen that this ranking will be the same in 2013/14 season.

CORN PRODUCTION IN TURKEY
In Turkey, corn is the grain that is grown the most after
wheat and barley among other grains. Corn that has an
important role both in human nutrition and animal nutrition
is produced in almost every region of Turkey.
According to the corn report of International Grains Council dated as 2012; the current production and yield values proves that corn will gain more importance. Significant
increases have been experienced in corn cultivation fields
and production due to the support of corn production in
Turkey. Increasing the corn cultivation fields in Central Anatolia and Southeast Anatolia regions and people’s preference for choosing corn as the secondary product in coastal areas have an important role on that increase.
70% of the corn production in Turkey is realized as the primary product
and 30% is realized as the secondary
product. Practices encouraging corn
production, the development of highyielding varieties, efficient use of water
and fertilizers, mechanization and being easily marketed are the factors in
the increase of corn cultivation fields
and production. Today, corn production is realized in 60 provinces of Turkey. Corn farming is realized mainly
in Mediterranean, the Black Sea, the
Marmara, Aegean and in the Southeastern Anatolia Regions. 68 of the corn
cultivation consists of grain corn fields
and 32% of silage corn fields.

Türkiye’de mısır üretiminin yüzde 70’i birinci ürün, yüzde
30’u ise ikinci ürün olarak gerçekleştirilmektedir. Mısır
üretimini teşvik eden uygulamalar, yüksek verimli çeşitlerin
geliştirilmesi, su ve gübrenin etkin kullanımı, mekanizasyon ve pazarlamasının kolay olması, mısır ekim alanlarının
ve üretiminin artmasında önemli etkenlerdir. Bugün
Türkiye’nin yaklaşık 60 ilinde mısır tarımı yapılmaktadır.
Mısır tarımı yoğun olarak Akdeniz Bölgesi, Karadeniz
Bölgesi, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yapılmaktadır. Türkiye’deki mısır ekim alanlarının
yüzde 68’ini tanelik, yüzde 32’sini ise silajlık mısır ekim
alanları oluşturmaktadır.
Mısır üretiminin özellikle Çukurova bölgesinde yaygınlaşması
sonrası, Türkiye mısır üretiminde gözle görülür artışlar
olmuş, dekardan elde edilen verim son 10 yılda 600 kg/da’ı
aşmıştır. Günümüzde Türkiye’de dekara düşen ortalama
verim dünya ortalaması altında olmakla birlikte, özellikle
Çukurova bölgesinde 1. üründe 1.500 kg/da, 2. üründe
1.200 kg/da’a ulaşan çiftçiler de bulunmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tarımsal istatistiklerine
göre; Türkiye’nin mısır üretimi son 13 yılda yüzde 100’ün
üzerinde artış göstermiştir. 2001 yılında 2,2 milyon ton mısır
üreten Türkiye, 2010 yılına gelindiğinde 4,3 milyon tonluk
bir üretim miktarına ulaşmıştır. 2013 yılında ise üretim 5,9
milyon tona ulaşmıştır.
Bu artışın en önemli nedeni olarak verimlilikteki artış gösterilebilir. Türkiye, 2001 yılında 5,5 milyon dekarda 2,2 milyon
ton üretim yaparken, 2010 yılında 5,9 milyon dekarlık bir
alanda 4,3 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir. 2013 yılında
ise 6,5 milyon dekarda 5,9 milyon ton üretime ulaşmıştır.

After corn production popularized
especially in Cukurova region, a visible
increase was seen in corn production of
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Turkey and the yield per decare exceeded 600 kg/da in the
last decade. Even though average yield per decare in Turkey
is below the global average today, there are farmers who
reach levels of 1,500 kg/da in primary product and 1,200 kg/
da in secondary product especially in Cukurova region.

2001 yılında dekara 401 kg olan verimlilik, 2013 yılında
dekara 894 kg’a ulaşmıştır. Dolayısıyla üretimde olduğu
gibi verimlilikte de yüzde 100’ün üzerinden bir iyileşme söz
konusudur.

TÜRKİYE MISIR İTHALATI VE İHRACATI
According to the agricultural data of Turkish Statistical
Institute (TUIK); Turkey’s corn production displayed an almost 100 percent increase in the last 13 years. Turkey,
which produced 2.2 million tons of corn in 2001, reached
4.3 million-ton production amount in 2010. The production
reached 5,9 million tons in 2013. The most important reason behind this increase can be shown as the increase in
the productivity. While Turkey produced 2.2 million tons on
a land of 5.5 million decares in 2001, it produced 4.3 million tons on a land of 5.9 million decares in 2010. In 2013,
5,9 million-ton production was reached on 6,5-decare
area. The yield per decare that was 401 kg reached to 894
kg in 2013. Thus, there is an improvement close to 100
percent in productivity as well as in production amount.

TURKEY’S CORN IMPORT AND EXPORT
In Turkey, the corn production couldn’t meet the consumption for years and the need was met through import.
However the production amounts in 2005 and in years after 2008 experienced a rise in a level that met the country's
need. Thus, Turkey's corn import has experienced a significant fall in the recent years.
When the data of TUIK is reviewed; Turkey imported
an average of 1 million 329 thousand tons of corn corn
between the years of 2000 and 2004. In line
with the increase in corn production, the corn
import decreased in 2005 and 2006. And because the producers, who couldn’t generate
sufficient income in the years 2006 and 2007,
gave up producing corn and because of the
decrease observed in productivity due to the
drought, the production amount decreased
again and this caused the import to increase
back in 2007 and 2008. And the rapid increase
in corn consumption was another factor causing corn import to rise back to the levels above 1 million tons. With the rise of the production amount in 2008 and 2009 in a way that met
the need, the import amount dropped back in
2009 and export amount increased. Declining
to 372 thousand tons in 2011, Turkey’s corn
import increased again after these years and
reached to 800 thousand tons in 2012 and 1,5
million tons in 2013.

Türkiye’de mısır üretimi uzun yıllar tüketimi karşılayamamış,
ihtiyaç ithalatla karşılanmıştır. Ancak 2005 ve 2008’den
sonraki yıllarda üretim miktarı, ülke ihtiyacını karşılayacak
düzeyde artış göstermiştir. Bu yüzden Türkiye’de mısır
ithalatı son yıllarda önemli miktarda düşüş sergilemiştir.
TÜİK’in verileri dikkate alındığında Türkiye’nin 20002004 yılları arasında ortalama 1 milyon 329 bin ton mısır
ithal ettiği görülmektedir. Mısır üretiminde gerçekleşen
artışa paralel olarak mısır ithalatı 2005 ve 2006 yılında
azalmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında yeterli gelir elde edemeyen üreticilerin mısır üretiminden vazgeçmeleri ve
kuraklığa bağlı olarak verimde görülen azalma ile üretim
miktarının yeniden azalması, 2007 ve 2008’de ithalatın
yeniden artmasına neden olmuştur. Mısır tüketimindeki
hızlı artış da, mısır ithalatının yeniden 1 milyon tonun
üzerine çıkmasında etkendir. 2008 ve 2009 yıllarında
üretim miktarının ihtiyacı karşılayacak şekilde yeniden
artması ile 2009 yılında ithalat miktarı azalmış, ihracat
ise artmıştır.
2011 yılında 372 bin tona kadar gerileyen Türkiye’nin
mısır ithalatı, bu tarihten sonra yeniden artışa geçmiş
2012 yılında 800 bin tona, 2013 yılında ise yaklaşık 1,5
milyon tona ulaşmıştır.

References - Kaynaklar:
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Durum ve Tahmin, Mısır, 2011/2012
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Grain and Flour
Market in U.S.
ABD’de Tahıl ve Un Pazarı
Agriculture industry in U.S. has an important production potential when
evaluated on a global scale. In the country, which is the world’s largest
wheat, corn and sorghum exporter today, it is expressed that there are
about 170 mills and 24 of them have 94% of total production capacity.
ABD’de tarım sektörü, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bugün dünyanın en büyük buğday, mısır ve sorgum ihracatçısı olan ülkede, 170 civarında değirmen bulunduğu ve bunların
24 tanesinin toplam üretim kapasitesinin yüzde 94’üne sahip olduğu ifade
edilmektedir.

As one of the world’s largest global
powers, U.S. has an important potential in agricultural product production and
trade as well as in many other industries
and products. Country is the world’s largest supplier of majorly wheat, corn and
sorghum and many agricultural products.
It is stated that in the country, which realizes 55-60 million tons of wheat, 35-40
million tons of corn and 3-4 million tons of
sorghum export, there are about 170 mills
belonging to 45 companies. Some of these companies that operate in US milling
industry have significant activities in other
regions of the world.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Dünyanın en büyük küresel güçlerinden
biri olan ABD, birçok sektörde ve üründe
olduğu tarımsal ürün üretiminde ve ticaretinde de önemli bir potansiyele sahiptir. Ülke
başta buğday, mısır ve sorgum olmak üzere
birçok tarımsal üründe, dünyanın en büyük
tedarikçisi konumundadır. Her yıl yaklaşık
55-60 milyon ton buğday, 35-40 milyon ton
mısır ve 3-4 milyon ton sorgum ihracatı gerçekleştiren ABD’de, 45 firmaya ait 170 civarında değirmen bulunduğu belirtilmektedir.
ABD değirmencilik endüstrisinden faaliyet
gösteren bu firmaların bir kısmı, dünyanın
diğer bölgelerinde de önemli bir etkinliğe
sahiptir.
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GENERAL ECONOMIC OUTLOOK IN THE U.S.
U.S. is one of the world’s important markets with its
population exceeding 315 million and GDP exceeding 16
trillion Dollars. Besides its position as world’s largest exporter, it is the target market to which both developed and
developing countries head towards for that the country is
the world’s largest direct foreign capital source. As the U.S.
economy has the power of affecting the world economy, it
is an important and determinative economy. The crisis began in 2007 is the most severe and most profound crisis in
U.S. since the great depression in 1929. Country struggled
with both economic recession and increasing unemployment. In 2010, it switched to the tendency to overcome
the crisis. In the U.S. economy that had a recovery with
a rate of 2,5% the growth was around 1,8% due to European debt crisis and the pressure on the budget in 2011.
Growing with a rate of 2,8% in 2012, U.S. economy is expected to grow with a rate of 1,7% in 2013. The average
growth is estimated to be 2,5% in 2014-2017 period.
Increasing 3,7% in 2012 compared to the previous year,
industrial production is estimated to increase 2,4% in 2013
in the country. This increase is projected to be averagely
3,2% annually in 2014-2017 period. While government expenses decreased 1% in 2012, this decrease is expected
to be 2,1% in 2013 and continue to decrease in 2014 as
well. On the contrary to the decrease in the government
expenditures, private consumption expenditures increased 2,2% in 2012. Regular increase expectation on private
consumption expenditures and fixed investments decrease
the concerns on the adverse effects of the decrease in government expenditures and tax increase. Consumer price
inflation, which was realized as 2,1%, is estimated to be
realized as 1,5% in 2013.
Positive developments in employment, expansion in retail sales and stable increase in the consumer confidence in
2013 forms the impression of that U.S. economy wouldn’t
be adversely affected due to the fiscal discipline. However; it is expressed by the experts that the changes in oil
prices and instability in automotive sales would affect retail
consumption expenditures adversely. Another important
development in the economy is the positive effect of the
increase in the stock market on especially in the upper income levels consumption and consumer confidence.
Ranking 9th in the best working environment in 20082012 period, U.S. is estimated to rank 8th in 2013-2017
period. The first of the main factor having a key role on the
American economy structurally is rich natural sources and
the second one is skilled labor. U.S. has a very suitable
environment in terms of providing economic growth with
fertile soil, rich mineral deposits, favorable climatic conditions and other natural resources.
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ABD’DE GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
ABD, 315 milyonu aşan nüfusu ve 16 trilyon Doları aşan
GSYİH’si ile dünyanın önemli pazarlarından biridir. Ülke, dünyanın en büyük ithalatçısı olma özelliğinin dışında, dünyanın
en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı konumuyla
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yöneldiği bir
hedef pazar konumundadır. ABD ekonomisi, dünya ekonomisini birebir etkileme gücüne sahip olması nedeniyle de
dünyada önemli ve belirleyici bir ekonomidir. ABD’de 2007
yılında başlayan kriz, 1929 büyük buhranından bu yana görülen en ağır ve en derin kriz niteliğinde olmuştur. Ülke 2009
yılında bir taraftan ekonomik durgunluk bir taraftan da artan
işsizlikle mücadele etmiş, 2010 yılında ise krizden çıkış eğilimine geçmiştir. 2010 yılında yüzde 2,5’lik bir toparlanmanın
gerçekleştiği ABD ekonomisinde, 2011 yılında Avrupa borç
krizi ve bütçe üzerindeki baskılar nedeniyle büyüme yüzde
1,8 civarında kalmıştır. 2012 yılında yüzde 2,8 büyüyen ABD
ekonomisinin, 2013 yılında da yüzde 1,7 büyüdüğü tahmin
edilmektedir. 2014-2017 döneminde ise ortalama büyümenin yüzde 2,5 olacağı tahmin edilmektedir.
Ülkede, 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7
oranında artış gösteren endüstriyel üretimin, 2013 yılında yüzde 2,4 arttığı tahmin edilmektedir. Bu artışın
2014-2017 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,2 olarak
gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2012 yılında hükümet
harcamaları yüzde 1 düşerken; bu düşüşün 2013 yılında yüzde 2,1 olduğu ve 2014 yılında da düşüşe devam
edeceği tahmin edilmektedir. Hükümet harcamalarındaki düşüşün aksine özel tüketim harcamaları 2012 yılında
yüzde 2,2 artmıştır. Özel tüketim harcamaları ve sabit
yatırımların düzenli olarak artış beklentisi; hükümet harcamalarındaki azalışın ve vergi artışının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili endişeleri azaltmaktadır.
2012 yılında yüzde 2,1 olarak gerçekleşen tüketici fiyat
enflasyonunun 2013 yılında da yüzde 1,5 olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
2013 yılında istihdamdaki olumlu gelişmeler, perakende satışların genişlemesi ve tüketici güvenindeki istikrarlı artış; mali
disiplin nedeniyle ABD ekonomisinin olumsuz etkilenmeyeceği izlenimini oluşturmaktadır. Ancak, otomotiv satışlarındaki
istikrarsızlık ve petrol fiyatlarındaki değişikliklerin, perakende
tüketim harcamalarını olumsuz etkileyebileceği de uzmanlarca dile getirilmektedir. Ekonomideki diğer önemli bir gelişme
ise borsadaki tırmanışın, özellikle üst gelir düzeyindeki tüketim
ve tüketici güveni üzerindeki olumlu etkisidir.
En iyi iş ortamı sıralamasında 2008-2012 döneminde 9.
sırada yer alan ABD’nin, 2013-2017 döneminde 8. sırada
yer alacağı tahmin edilmektedir. Amerikan ekonomisinde yapısal olarak rol oynayan iki temel unsurun ilki zengin
doğal kaynakları, diğeri ise nitelikli işgücüdür. ABD verimli
toprakları, zengin mineral yatakları, elverişli iklim koşulları ve
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As the growth engine of world economy, the trade and
investment policies of U.S. are always closely and carefully
followed by both developed and developing countries.

AGRICULTURE IN THE U.S.
Although it consists just a little amount of GDP like 1,1%,
agriculture and livestock industry in U.S. has an important
potential when evaluated on a global scale. In U.S., where
there are 2,2 million farms and 920 million-acre agricultural
land, mainly private sector operates in the agriculture and
livestock industry. Decreasing 13,6% in 2011 and 3,7%
in 2012, agriculture and livestock industry is expected to
grow 2,1% in 2013.
Agricultural product export of U.S. has an enormous
share in total production. For instance, one-quarter of total
grain production is exported. Corn, soybeans, wheat, tobacco, cotton, sorghum, potatoes, rice and oats are some
of the major export products.
U.S. producers realize 40% of the world corn and soybean production and 25% of world sorghum production. U.S.
becomes world’s largest exporter in foodstuff and processes food products export with this strong production infrastructure, innovative food process industry and powerful
brands. Agriculture/food products export realized by the
country in 2012 was around 143,5 billion dollars. Decreasing 3,7% in 2012, U.S. agriculture industry is estimated to
grow 2,4% averagely on annual basis in 2013-2016 period.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
Being one of the leading agricultural product manufacturers of the world; U.S. ranks first in world corn and
sorghum production and third (if the EU does not count) in
world wheat production.

diğer doğal kaynakları ile ekonomik büyümenin sağlanması
açısından çok uygun bir ortama sahiptir.
Dünya ekonomisinin büyüme motoru olan ABD’nin izlemekte olduğu ticaret ve yatırım politikaları, gerek gelişmiş,
gerekse gelişmekte olan tüm ülkeler tarafından her zaman
çok yakından ve dikkatle izlenmektedir.

ABD’DE TARIM
ABD’de tarım ve hayvancılık sektörü, GSYİH’nin yüzde
1,1 gibi küçük bir oranını teşkil etmekle birlikte, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline
sahiptir. Yaklaşık 2,2 milyon çiftliğin ve 920 milyon dönümlük tarım arazisinin bulunduğu ABD’de, tarım ve hayvancılık
sektöründe çoğunlukla özel sektör faaliyet göstermektedir.
2011 yılında yüzde 13,6; 2012 yılında ise yüzde 3,7 küçülme gösteren tarım ve hayvancılık sektörünün, 2013 yılında
yüzde 2,1 büyüme kaydettiği tahmin edilmektedir.
ABD’de tarımsal ürün ihracatı, toplam üretimde oldukça
büyük bir paya sahiptir. Örneğin toplam tahıl üretiminin dörtte biri ihraç edilmektedir. Ülkenin başlıca tarımsal ihraç ürünleri arasında mısır, soya fasulyesi, buğday, tütün, pamuk,
sorgum, patates, pirinç ve yulaf ilk sıralarda yer almaktadır.
ABD’li üreticiler, dünya mısır ve soya üretiminin yüzde 40’ını,
sorgum üretiminin yüzde 25’ini gerçekleştirmektedir. Bu güçlü üretim altyapısı, yenilikçi gıda işleme sanayisi ve güçlü
markaları sayesinde ABD, gıda maddeleri ve işlenmiş gıda
ürünleri ihracatında dünyanın en büyük ihracatçısı olmuştur.
Ülkenin 2012 yılında gerçekleştirdiği tarım/gıda ürünleri ihracatı 143,5 milyar dolar civarındadır. 2012 yılında yüzde 3,7
küçülen Amerikan tarım sektörünün, 2013-2016 döneminde
yıllık ortalama yüzde 2,4 büyüyeceği tahmin edilmektedir.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
According the agricultural production data of U.S. Department of Agriculture (USDA); ranking third in world wheat production after China and India in 2012/13 season,
U.S. realized 9,3% of world wheat production that was
656,3 million tons. When U.S. wheat production is reviewed by years; it is seen that the production, which was
43,7 million tons in 2002/03 season, reached to 68 million
tons in 2008/09 season that was the highest level of the
last 10 years. Decreasing in the following seasons, production remained at 61,6 million tons level in 2012/13 season. USDA projects that the wheat production will decline
to 57,9 million tons by decreasing nearly 3 million tons in
2013/14 season.
Wheat consumption of the country’s consumption is almost half of the production. Using 30 million tons of wheat for its domestic consumption every year, U.S. reached
the highest consumption amount with 38,2 million tons in
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Dünyanın önde gelen tarımsal ürün üreticileri arasında yer
alan ABD, dünya mısır ve sorgum üretiminde birinci, dünya
buğday üretiminde ise üçüncü (AB sayılmadığı taktirde) sırada yer almaktadır.
ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) tarımsal üretime dönük
verilerine göre; 2012/13 sezonunda dünya buğday üretiminde Çin ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada yer alan
ABD, 656,3 milyon ton olan dünya buğday üretiminin yüzde
9,3’lük bölümünü gerçekleştirmiştir. Yıllar itibariyle ABD’nin
buğday üretimine bakıldığında 2002/03 sezonunda 43,7
milyon ton olan üretimin, 2008/09 sezonunda son 10 yılın
en yüksek seviyesi olan 68 milyon tona ulaştığı görülmektedir. Sonraki sezonlarda düşüş gösteren üretim, 2012/13
sezonunda 61,6 milyon ton seviyesinde kalmıştır. USDA,
buğday üretiminin 2013/14 sezonunda yaklaşık 3 milyon
ton düşüşle 57,9 milyon tona gerileyeceğini öngörmektedir.
Ülkenin buğday tüketimi ise üretimin hemen hemen yarı-
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2012/13 season. It is projected that U.S. wheat consumption will decrease 4 million tons and be realized as 34,9
million tons in 2013/14 season.
Being world’s largest corn producer, in 2012/13 season U.S. realized 31,7% (273,8 million tons) of world corn
production which was 861,6 million tons. When U.S. corn
production is reviewed on year basis; it is seen that the production, which was 227,7 million tons in 2002/03 season,
reached to the highest level of the last 10 years as 332,5
million tons in 2009/10 season. The country is expected to
reach a record increase as 79,9 million tons in 2013/14 season. Total corn production is projected to reach to 353,7
million tons with this increase.
U.S. uses an important part of the corn production for
its domestic consumption. When the consumption data is
reviewed; it is seen that U.S. corn production, which was
200,7 million tons in 2002/03 season, reached to the highest level of the last 10 years with 285,1 million tons in
2010/11 season, decreased slightly in the following years
and was realized as 263,6 million tons in 2012/13 season.
U.S. corn production is projected to increase significantly in
parallel with the increase in the production and reach 297,1
million tons for 2013/14 season.
Falling well behind the Asian countries in rice production,
U.S. realized 1,3% of world rice production in 2012/13 season. When the rice production of the country is reviewed
by years; it is seen that the country realizes around 6 million
tons of production every year. U.S. reached the highest rice
production amount of the last 10 years with 7,5 million tons
in 2010/11 season. Being realized as 6,3 million tons in
2012/13 season country’s rice production is projected to
be around 6,1 million tons in 2013/14 season. Rice consumption of the country is almost half of the production.
Realized as 3,5 million tons in 2002/03 season, U.S. rice
consumption reached to 4,3 million tons as the highest level of the last 10 years in parallel with the increase in the
production. Decreasing in the following season, consumption was realized as 3,7 million tons level in 2012/13 season. Rice production is estimated to remain at 3,8 million
tons level in 2013/14 season.
Another product for which U.S. is a world leader in production is sorghum. Competing with Mexico, Nigeria and
India in world sorghum production, U.S. succeeded to be
on top for the last four seasons except for 2011/12 season. In 2012/13 season, country realized 10,9% of world
sorghum production which was 57,3 million tons. When the
sorghum production of the country is reviewed by years; it
is seen that the production, which was 9,1 million tons in
2002/03 season, reached to the highest level of the last
10 years with 12,6 million tons in 2008/09 season. Dec-
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sına yakındır. Her yıl ortalama 30 milyon ton civarında buğdayı kendi iç tüketimi için değerlendiren ABD, en yüksek
tüketim oranına 38,2 milyon tonla 2012/13 sezonunda
ulaşmıştır. ABD buğday tüketiminin 2013/14 sezonunda da
yaklaşık 4 milyon ton gerileyeceği ve 34,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Dünyanın en büyük mısır üreticisi konumunda olan ABD,
2012/13 sezonunda 861,6 milyon ton olan dünya mısır üretiminin yüzde 31,7’lik kısmını (273,8 milyon ton) tek başına
gerçekleştirmiştir. Yıllar bazında ABD’nin mısır üretimine
bakıldığında; 2002/03 sezonunda 227,7 milyon ton olan
üretimin, son 10 yılın en yüksek seviyesine 332,5 milyon
tonla 2009/10 sezonunda ulaştığı görülmektedir. Ülkenin
2013/14 sezonunda 79,9 milyon ton gibi rekor bir artışa
ulaşması bekleniyor. Bu artışla birlikte toplam mısır üretiminin 353,7 milyon tona yükseleceği öngörülüyor.
ABD mısır üretiminin önemli bir bölümünü kendi iç tüketiminde değerlendirmektedir. Tüketim verileri incelendiğinde
2002/03 sezonunda 200,7 milyon ton olan ABD mısır tüketiminin 2010/11 sezonunda 285,1 milyon tonla son 10 yılın en
yüksek noktasına ulaştığı, sonraki sezonlarda bir miktar gerilediği ve 2012/13 sezonunda 263,6 milyon ton seviyesinde
gerçekleştiği görülmektedir. ABD mısır tüketiminin 2013/14
sezonunda, üretimdeki artışa paralel olarak önemli oranda
artacağı ve 297,1 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir.
Pirinç üretiminde Asya ülkelerinin oldukça gerisinde kalan ABD, 2012/13 sezonunda dünya pirinç üretiminin yüzde 1,3’lük kısmını gerçekleştirmiştir. Yıllar bazında ülkenin
pirinç üretimine bakıldığında, ülkenin her yıl 6 milyon ton
civarında üretim gerçekleştirdiği görülmektedir. ABD son
10 yılda en yüksek pirinç üretim miktarına 7,5 milyon tonla 2010/11 sezonunda ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda 6,3
milyon ton olarak gerçekleşen ülkenin pirinç üretiminin
2013/14 sezonunda da 6,1 milyon ton civarında kalacağı
öngörülmektedir. Ülkenin pirinç tüketimi ise hemen hemen
üretimin yarısı civarındadır. 2002/03 sezonunda 3,5 milyon
ton olan ABD pirinç tüketimi, 2010/11 sezonunda, üretimdeki artışa paralel olarak son 10 yılın en yüksek seviyesi
olan 4,3 milyon tona ulaşmıştır. Sonraki sezon gerileyen tüketim, 2012/13 sezonunda 3,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Pirinç tüketiminin 2013/14 sezonunda da 3,8
milyon ton seviyesinde kalacağı tahmin edilmektedir.
ABD’nin dünya üretiminde lider olduğu bir diğer ürün
sorgumdur. Dünya sorgum üretiminde Meksika, Nijerya
ve Hindistan’la yarışan ABD, 2011/12 sezonu hariç son
dört sezonda ilk sıralarda yer almayı başarmıştır. Ülke,
2012/13 sezonunda 57,3 milyon ton olan dünya sorgum
üretiminin yüzde 10,9’luk kısmını tek başına gerçekleştirmiştir. Yıllar bazında ülkenin sorgum üretimine bakıldığında 2002/03 sezonunda 9,1 milyon ton olan üretimin
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reasing significantly in the following season, U.S. sorghum
production declined to 5,4 million tons in 2011/12 season.
Reaching to 6,2 million tons in 2012/13 season, production
is expected to increase significantly and reach to 9,8 million
tons in 2013/14 season. U.S. uses an important part of the
sorghum production for its domestic consumption. Realizing annually around 5 million ton of sorghum consumption
averagely, U.S. reached to the highest level of the last 10
years with 8,3 million ton-consumption in 2008/09 season.
Decreasing in the recent years, sorghum consumption
declined to 3,9 million tons in 2011/12 season. Increasing
to 4,7 million tons in 2012/13 season, the consumption is
projected to reach 5,7 million tons in 2013/14 season.
U.S. that does not have the same efficiency in barley, oat
and rye production like in other products realizes 4 million
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2007/08 sezonunda son 10 yılın en yüksek seviyesi olan
12,6 milyon tona ulaştığı görülmektedir. Sonraki sezonlarda önemli oranda düşen ABD sorgum üretimi, 2011/12
sezonunda 5,4 milyon tona kadar gerilemiştir. 2012/13
sezonunda 6,2 milyon tona ulaşan üretimin 2013/14 sezonunda önemli oranda artış kaydedeceği ve 9,8 milyon
tona ulaşacağı öngörülmektedir. ABD sorgum üretiminin
önemli bir bölümünü kendi iç tüketiminde değerlendirmektedir. Yıllık ortalama 5 milyon ton civarında sorgum
tüketimi gerçekleştiren ABD, 2008/09 sezonunda 8,3
milyon tonluk tüketimle son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Sonraki yıllarda düşen sorgum tüketimi,
2011/12 sezonunda 3,9 milyon tona kadar gerilemiştir. 2012/13 sezonuna 4,7 milyon tona çıkan tüketimin,
2013/14 sezonunda da 5,7 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir.
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tons of barley, 1,5 million tons of oat and 170 thousand
tons of rye every year. Highest production amount in these
three products belong to barley. When the barley production of the country is reviewed on yearly basis; it is seen that
the production, which was 4,9 million tons in 2002/03 season, reached to 6 million tons in 2003/04 and 2004/05 seasons. However decreasing in the following seasons, U.S.
barley production declined to 3 million tons in 2011/12
season. Increasing to 4,7 million tons in 2012/13 season,
the production is projected to be around these levels in
2013/14 season. U.S. uses almost entire barley production
for its domestic consumption.
Realizing 1,5 million-ton production in oat (except for the
last 2 seasons), U.S. consumes twice of this production.
When the average oat consumption of U.S. in the last 10
years is reviewed; it is seen that consumption changes between 2,5 million and 3 million tons.

Arpa, yulaf ve çavdar üretiminde diğer ürünlerdeki etkinliğe ulaşamayan ABD, her yıl yaklaşık 4 milyon ton arpa, 1,5
milyon ton yulaf ve 170 bin ton çavdar üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üç üründeki en yüksek üretim miktarı arpaya aittir. Ülkenin yıllar bazında arpa üretimine bakıldığında;
2002/03 sezonuna 4,9 milyon ton olan üretimin, 2003/04
ve 2004/05 sezonlarında 6 milyon tona kadar ulaştığı görülmektedir. Ancak sonraki sezonlarda düşüş gösteren ABD
arpa üretimi, 2011/12 sezonunda 3,3 milyon tona kadar
gerilemiştir. 2012/13 sezonunda 4,7 milyon tona yükselen
üretimin, 2013/14 sezonunda da yine bu seviyelerde seyredeceği öngörülmektedir. ABD arpa üretiminin tamamına
yakını kendi iç tüketimi için değerlendirmektedir.
Yulafta ortalama 1,5 milyon ton üretim gerçekleştiren (son
2 sezon hariç) ABD, bu üretimin 2 katını tüketmektedir. ABD
son 10 yıldaki ortalama yulaf tüketimine bakıldığında, tüketimin 2,5 ile 3 milyon ton arasında değiştiği görülmektedir.

FOREIGN TRADE IN THE U.S.
U.S. is world's largest good importer with 2,3 trillion dollar-import and second largest good exporter with 1,5 trillion
dollar-export after China. Being the largest importer and
exporter in invisible items of trade, U.S. is on the top in
total export and import (services and trade in goods total).
While the country’s foreign trade volume decreased due to
the decline in exports and imports in the crisis period, an
upward trend has been seen in import and exports since
2010.
U.S.’s total foreign trade volume (good in trade) reached
to 3,5 trillion Dollars in 2008. Total good export was 1,3
trillion Dollars and increased 11,8% compared to 2007.
Total good import increased 7,3% compared to 2007 and
was realized as 2,2 trillion Dollars. Invisible items of trade
reached to 535,2 billion dollars with an increase of 9,1%
and services import reached to 403,4 billion dollars with an
increase of 9,5% in 2008.
Due to the effect of the global crisis in 2009, country’s
both export and import decreased for the first time since
many long years. Decreasing 18,7% compared to the previous year, export was realized as approximately 1,1 trillion
Dollars in 2009. The decrease was more than the export
in import and good import decreasing 26% compared to
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ABD’DE DIŞ TİCARET
ABD, 2,3 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısı ve 1,5 trilyon dolar ihracat ile Çin’den sonra 2. en
büyük mal ihracatçısı konumundadır. Hizmetler ticaretinde
dünyanın en büyük ihracatçısı ve ithalatçısı olan ABD, toplam
ihracat ve ithalatta da (hizmetler ve mal ticareti toplamı) lider
konumdadır. Kriz döneminde ithalat ve ihracattaki gerilemeye
bağlı olarak ülkenin dış ticaret hacmi küçülürken, 2010 yılından itibaren ithalat ve ihracatta yükseliş eğilimi gözlenmiştir.
2008 yılında ABD’nin toplam dış ticaret hacmi (mal ticareti) 3,5 trilyon Dolar’a ulaşmıştır. Toplam mal ihracatı 1,3
trilyon Dolar olup, 2007 yılına kıyasla yüzde 11,8 oranında
artış kaydedilmiştir. Toplam mal ithalatı ise 2007 yılına kıyasla yüzde 7,3 oranında artarak 2,2 trilyon Dolar olarak
gerçekleşmiştir. 2008 yılında hizmetler ihracatı yüzde 9,1
artış ile 535,2 milyar dolara ve hizmetler ithalatı yüzde 9,5
artışla 403,4 milyar dolara ulaşmıştır.
2009 yılında yaşanan küresel krizin etkisiyle ülkenin hem
ihracatı hem de ithalatında uzun yıllardan beri ilk kez gerileme yaşanmıştır. 2009 yılında ihracat bir önceki yıla göre
yüzde 18,7 oranında gerileyerek yaklaşık 1,1 trilyon Dolar
düzeyinde gerçekleşmiştir. İthalattaki gerileme ise daha faz-
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2008 remained at 1,6 trillion Dollars level. On the other
hand, services export was realized as 509,2 billion dollars
with a decrease of 4,9% and services import was realized
as 382,6 billion Dollars with a decrease of 5,2%.
U.S. good export increased 20,9% in 2010 compared
to the previous year and reached to the level of 2008 with
approximately 1,3 trillion Dollars. Good export reached to
2 trillion Dollars level with increasing 22,8% but 2008 level
couldn’t be reached. Services export reached to 553,6 billion Dollars with an increase of 8,7% and was realized over
2008 level. 5,4% increase was realized in services import
and 2008 level of 403 billion Dollars level was reached.
U.S.’s good import was realized as 2,3 trillion Dollars in
2011 by increasing 15,1% compared to the previous year.
On the other hand, good export in 2011 was realized as
approximately 1,5 trillion Dollars by increasing 15,9% compared to the previous year. While the services export reached to 606,0 billion Dollars by increasing 9,5% compared
to the previous year, services import increased 6,0% and
was realized as 427,4 billion Dollars.
When 2012 trade in goods is reviewed; the lowest increase rates were obtained both in export and import in 20042012 period. Merchandise exports reached to 1,5 trillion
dollars by increasing 4,5% and merchandise imports reached to 2,3 trillion Dollars by increasing 3,2%. In invisible
items of trade, growth acceleration both in export and import since 2010 started to decrease. Services export reached to 640,3 billion dollars by increasing 5% and services
import reached to 441,7 billion dollars by increasing 3%.
Although U.S. is a country that always has a large amount of foreign trade deficit, Depreciation of the U.S. dollar
against other currencies made export from U.S. attractive.
In parallel with the increasing export , foreign trade deficit
was realized as 855 billion Dollars in 2007 by decreasing
3,1% compared to 2006. In 2008, foreign trade deficit was
realized as 865 billion Dollars by increasing 1,2%. In 2009,
country’s foreign trade deficit decreased 39,7% and was
realized as 545 billion Dollars. In U.S., where the economy
had a tendency to overcome the crisis in 2010, foreign trade deficit was realized as 689 billion Dollars by increasing
26,4% compared to the previous year in parallel with the
increase in imports. Being realized as 783 billion dollars in
2011 with an increase of 13,6% compared to the same
period in the previous year, foreign trade deficit reached
to 788 billion dollars by increasing 0,7% in 2012. Having a
regular foreign trade deficit in invisible items of trade, U.S.
is observed to have a surplus of 198,6 billion dollars in invisible items of trade in 2012.
When it is about international trade, it is seen that U.S.
has comparative advantages especially in capital and tech-
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la olmuş, 2008 yılına kıyasla yüzde 26 azalan mal ithalatı
1,6 trilyon Dolar düzeyinde kalmıştır. Diğer taraftan hizmetler ihracatı yüzde 4,9 gerileme ile 509,2 milyar dolar ve hizmetler ithalatı yüzde 5,2 gerileme ile yaklaşık 382,6 milyar
Dolar olmuştur.
2010 yılında ise ABD’nin mal ihracatı önceki yıla göre
yüzde 20,9 oranında artış göstermiş ve yaklaşık 1,3 trilyon
Dolar’la 2008 yılı seviyesine ulaşmıştır. Mal ithalatı ise yüzde
22,8 oranında artış göstererek yaklaşık 2 trilyon Dolar düzeyine ulaşmış ancak 2008 yılı seviyesi yakalanamamıştır.
Hizmetler ihracatı yüzde 8,7 artış ile 553,6 milyar Dolara
ulaşmış ve 2008 yılı seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir.
Hizmetler ithalatında ise yüzde 5,4 artış kaydedilmiş, ithalat
2008 yılı seviyesinde, yani 403 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.
2011 yılında ABD’nin mal ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artış göstererek 2,3 trilyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 2011 yılında gerçekleşen mal ihracatı
bir önceki yıla göre yüzde 15,9 artış göstererek yaklaşık
1,5 trilyon Dolar olmuştur. Hizmetler ihracatı bir önceki yıla
göre yüzde 9,5 artış göstererek 606,0 milyar Dolara ulaşırken, hizmetler ithalatı yüzde 6,0 artış göstermiş ve 427,4
milyar Dolar olmuştur.
2012 yılı mal ticareti incelendiğinde ise hem ihracatta hem
de ithalatta 2004-2012 döneminin en düşük artış oranları
gözlenmiştir. Mal ihracatı yüzde 4,5 artarak 1,5 trilyon dolar ve
mal ithalatı yüzde 3,2 artarak 2,3 trilyon Dolara yükselmiştir.
Hizmetler ticaretinde ise hem ihracatta hem de ithalatta 2010
yılından beri gözlenen artış ivmeleri düşüşe geçmiştir. Hizmetler ihracatı yüzde 5 artarak 640,3 milyar dolara ve hizmetler
ithalatı yüzde 3 artarak 441,7 milyar dolara yükselmiştir.
ABD sürekli olarak yüksek miktarda dış ticaret açığı veren bir ülke olmasına rağmen ABD Doları’nın diğer
para birimleri karşısında değer kaybetmeye başlaması,
ABD’den ihracatı cazip hale getirmiştir. Artan ihracata
paralel olarak dış ticaret açığı, 2007 yılında, 2006 yılına
kıyasla yüzde 3,1 oranında gerileyerek 855 milyar Dolar
olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında ise dış ticaret açığı
yüzde 1,2 oranında artarak 865 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında ülkenin dış ticaret açığı yüzde
39,7 gerilemiş ve 545 milyar Dolar olmuştur. 2010 yılında ekonominin krizden kısmen çıkış eğilimi gösterdiği
ABD’de, ithalat artışına paralel olarak dış ticaret açığı önceki yıla göre yüzde 26,4 artışla 689 milyar Dolar olarak
gerçekleşmiştir. 2011 yılında dış ticaret açığı bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 783 milyar
dolar olarak gerçekleşirken, 2012 yılında yüzde 0,7 artarak 788 milyar dolara yükselmiştir. Hizmetler ticaretinde
ise düzenli olarak dış ticaret fazlası veren ABD’nin 2012
yılında hizmetler ticaretinde 198,6 milyar dolar fazla ver-
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nology-intensive goods. These products consist the major
export items of the country. Machinery, electrical equipment, mineral fuels, automotive, aerospace industry, medical devices, precious stones and jewelry, plastic industry
are among the prominent industries in U.S. export.
According to the foreign trade volume; U.S.’s most important trade partners are ranked as Canada (616 billion
dollars), China (536 billion dollars), Mexico (494 billion dollars), Japan (216 billion dollars) and Germany (157 billion
dollars). Since 1994, when North American Free Trade Agreement (NAFTA) entered into force, the export to Canada
and Mexico increased consistently. As a result of the policies of U.S. government for China, it became one of the
major trade partners of U.S.. Another important countries
in U.S. foreign trade are Britain, South Korea, Brazil, Saudi
Arabia and France.
As world’s largest importer, U.S. make imports over 5
billion dollars from 47 different countries. While Far East,
NAFTA members and Europe are prominent suppliers; China, Canada, Mexico, Japan and Germany are the top five
suppliers respectively.

THE PLACE OF GRAIN IN FOREIGN TRADE
Being on the top in grain trade as well as world in grain
production, U.S is on the top in exports although the country produces some products in less amounts than its competitors. Wheat is among those products. Although U.S. is
behind China and India in wheat production, the country is
the world’s largest wheat exporter. Competing with Australia, Canada and Russia in world wheat export, the country
succeeds to leave behind these products even in the seasons with low production. The country got 18,8% share from
world wheat export with 27,6 million-ton export amount.
When U.S.’s wheat export is reviewed by years; it is seen
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diği gözlenmektedir.
Uluslararası ticaret açısından bakıldığında, ABD’nin özellikle
sermaye ve teknoloji yoğun mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe
sahip olduğu görülmektedir. Ülkenin başlıca ihraç kalemlerini
de bu mallar oluşturmaktadır. ABD’nin ihracatında öne çıkan
sektörler arasında; makine, elektrikli cihazlar, mineral yakıtlar,
otomotiv, havacılık ve uzay sanayi, tıbbi cihazlar, değerli taşlar
ve mücevherat, plastik sanayi yer almaktadır.
Dış ticaret hacmine göre ABD’nin en önemli ticaret partnerleri; Kanada (616 milyar dolar), Çin (536 milyar dolar),
Meksika (494 milyar dolar), Japonya (216 milyar dolar) ve
Almanya (157 milyar dolar) olarak sıralanmaktadır. Kuzey
Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yürürlüğe girdiği 1994 yılından bu yana Kanada ve Meksika’ya
yönelik ihracat, istikrarlı olarak artış göstermiştir. ABD yönetiminin Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik politikaları sonucu
Çin de başlıca ticari partnerler arasında ön sıralarda yer almaya başlamıştır. ABD dış ticaretinde önem arz eden diğer
ülkeler arasında ise İngiltere, Güney Kore, Brezilya, Suudi
Arabistan ve Fransa yer almaktadır.
Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’nin 5 milyar doların üzerinde ithalat gerçekleştiği 47 ülke bulunmaktadır.
Tedarikçiler arasında Uzak Doğu, NAFTA üyesi ülkeler ve
Avrupa öne çıkmaktayken ilk beş tedarikçi Çin, Kanada,
Meksika, Japonya ve Almanya olarak sıralanmaktadır.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Dünya tahıl üretiminde olduğu gibi tahıl ticaretinde de ilk
sıralarda yer alan ABD, bazı ürünlerde rakiplerine kıyasla
çok daha az üretim gerçekleştirmesine rağmen, ihracat söz
konusu olduğunda ilk sıralara yükselmektedir. Buğday da
bu ürünlerden bir tanesidir. ABD, buğday üretiminde Çin ve
Hindistan’ın gerisinden gelmesine rağmen dünyanın en büyük
buğday ihracatçısıdır. Dünya buğday ihracatında Avustralya,
Kanada ve Rusya ile yarışan ülke, üretimin düştüğü sezon-
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that the export, which was 23,1 million tons in 2002/03 season, reached to 36 million tons in 2010/11 season. Decreasing to 28,1million tons in 2011/12 season and 27,6 million
tons in 2012/13 season, U.S.’s wheat export is projected
to increase 31,5 million tons in 2013/14 season. The wheat import of the country changes between 2 and 4 million
tons. Reaching the highest import amount of the last 10 years with 3,4 million tons in 2008/09 season, U.S. is estimated to import 4,5 million tons of wheat in 2013/14 season.
Just like in corn production, U.S. is on the top of world
corn trade. Although corn export amount of the country
seems to be significantly low compared to the total production, it represents almost one third of the world corn
production all by itself. However, it is hard to say the same
for 2012/13 season. Exporting 35-40 million tons of corn
every year, U.S. realized the lowest amount of corn export
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larda dahi bu ülkeleri geride bırakmayı başarmaktadır. Ülke,
2012/13 sezonunda gerçekleştirdiği 27,6’lık ihracat miktarıyla, dünya buğday ihracatından yüzde 18,8 pay almıştır. Yıllar
itibariyle ABD’nin buğday ihracatına bakıldığında 2002/03
sezonunda 23,1 milyon ton olan ihracatın, 2010/11 sezonunda 36 milyon tonla en yüksek seviyeye ulaştığı görülmektedir. 2011/12 sezonunda 28,1 milyon tona, 2012/13
sezonunda ise 27,6 milyon tona gerileyen ABD’nin buğday
ihracatının, 2013/14 sezonunda 31,5 milyon tona yükseleceği öngörülmektedir. ABD’nin buğday ithalatı ise 2 ile 4
milyon ton arasında değişmektedir. 2008/09 sezonunda
3,4 milyon tonla son 10 yılın en yüksek ithalat miktarına ulaşan ABD’nin, 2013/14 sezonunda 4,5 milyon ton buğday
ithal edeceği tahmin edilmektedir.
ABD, üretimde olduğu gibi dünya mısır ticaretinde de
ilk sırada yer almaktadır. Ülkenin mısır ihracat miktarı, top-
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of the last 10 years with 18,2 million tons in 2012/13 season. Being on the top in seasons before 2012/113 season,
the country ranked 3rd after Argentina and Brazil with this
decrease.
When corn export is reviewed by years; it is seen that
the export, which was 40,3 million tons in 2002/03 season,
reached to the highest level of the last 10 years with 61,9
million tons in 2007/08 season. Having a fluctuating course
in the recent years, U.S. corn export is projected to reach
41 million tons in 2013/14 season.
Rice foreign trade of U.S. is very low compared to corn
and wheat. Asian countries leave U.S. behind in also trade
just like production. When rice export is reviewed by years;
it stands out that there is not much change. The country
realizes averagely 3,5 million tons of rice export every year.
Another agricultural product for which U.S. has a voice
in world trade is sorghum. Ranking second in world sorghum trade after Argentina in 2012/13 season, U.S. realized
29,4% of world export that was 7,2 million tons in the same
season. When sorghum export of the country is reviewed
by years; it is seen that the export, which was 4,6 million
tons in 2002/03 season, reached to the highest level of
the last 10 years with 7 million tons in 2007/08 season.
Decreasing in the following seasons, the export declined to
1,5 million tons in 2011/12 season. Increasing to 2,1 million
tons level in 2012/13 season, U.S. sorghum export is estimated to reach 4 million tons in 2013/14 season.
U.S.’s corn, rice, sorghum and barley import is significantly low compared to the country population and export
capacity. The most important product in which export is
low and import is high is oat. The country realizes 1,5-2
million tons of oat import every year.

MILLING AND GRAIN PROCESSING INDUSTRY
According to the study of former Chairman and CEO of
North American Millers’ Association (NAMA) John C. Miller
titled as “American Flour Milling”; there are 170 mills belonging to 45 companies with daily 80 thousand-ton capacity.
The production of these mills constitutes 95% of the total
industry production.
When the mills are evaluated in terms of capacity; 68 of
the mills in the country has daily processing capacity over
454 tons, 44 of them between 228 and 453 tons, 33 of
them between 46 and 227 tons, 10 of them between 19
and 45 tons and 14 of them under 18 tons.
The largest three companies operating in the milling
industry has 56% of the total milling capacity in the country. While the milling capacity of 10 largest companies
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lam üretim miktarıyla karşılaştırıldığında oldukça düşük
gibi gözükse de, tek başına dünya mısır ticaretinin neredeyse 1/3’ünü temsil etmektedir. Ancak 2012/13 sezonu için bunu söylemek zor. Her yıl 35-40 milyon ton mısır
ihraç eden ABD, 2012/13 sezonunda 18,2 milyon tonla
son 10 yılın en düşük mısır ihracatını gerçekleştirmiştir.
2012/13’ten önceki sezonlarda ihracatta ilk sıralarda yer
alan ülke, 2012/13 sezonunda bu düşüşle birlikte Arjantin
ve Brezilya’dan sonra 3. sıraya gerilemiştir.
Yıllar itibariyle ülkenin mısır ihracatına bakıldığında 2002/03 sezonunda 40,3 milyon ton olan ihracatın,
2007/08 sezonunda 61,9 milyon tonla son 10 yılın en üst
seviyesine ulaştığı görülmektedir. Sonraki yıllarda dalgalı bir
seyir izleyen ABD mısır ihracatının, 2013/14 sezonunda 41
milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir.
ABD’nin pirinç dış ticareti, mısır ve buğdayla karşılaştırıldığında son derece düşüktür. Asya ülkeleri, üretimde olduğu gibi ticarette de ABD’yi geride bırakmaktadır. Yıllar bazında ABD’nin pirinç ihracatına bakıldığında değişimin çok
fazla olmadığı göze çarpmaktadır. Ülke her yıl ortalama 3,5
milyon ton civarında pirinç ihracatı gerçekleştirmektedir.
ABD’nin dünya ticaretinde söz sahibi olduğu bir diğer
tarımsal ürün ise sorgumdur. 2012/13 sezonunda dünya
sorgum ihracatında Arjantin’den sonra ikinci sırada yer alan
ABD, aynı sezon 7,2 milyon ton olan dünya ihracatının yüzde
29,4’ünü tek başına gerçekleştirmiştir. Yıllar bazında ülkenin
sorgum ihracatı incelendiğinde; 2002/03 sezonunda 4,6 milyon ton olan ihracatın, 2007/08 sezonunda 7 milyon tonla
son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı görülmektedir. Sonraki sezonlarda düşüş gösteren ihracat, 2011/12 sezonunda
1,5 milyon tona gerilemiştir. 2012/13 sezonunda 2,1 milyon
ton seviyesine yükselen ABD sorgum ihracatının, 2013/14
sezonunda 4 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
ABD’nin mısır, pirinç, sorgum ve arpa gibi ürünlerde ithalatı
ise ülkenin nüfusu ve ihracat kapasitesiyle karşılaştırıldığında
son derece düşüktür. İhracatın düşük, ithalatın yüksek olduğu en önemli ürün ise yulaftır. Ülke her yıl 1,5 ile 2 milyon ton
arasında yulaf ithalatı gerçekleştirmektedir.

DEĞİRMENCİLİK VE TAHIL İŞLEME SEKTÖRÜ
Kuzey Amerika Değirmenciler Derneği (NAMA) eski Başkanı ve CEO’su John C. Miller’ın hazırladığı “Amerikan Un
Değirmenciliği” çalışmasına göre; ABD’de günlük toplam
kapasitesi 80 bin tona ulaşan 45 firmaya ait 170 civarında
değirmen bulunmaktadır. Bu değirmenlerin üretimi, toplam
endüstri üretiminin yüzde 95’ine tekabül etmektedir.
Kapasite açısından fabrikalar değerlendirildiğinde; ülkedeki değirmenlerin 68’inin 454 tonun üzerinde, 44’ünün
228 ile 453 ton arasında, 33’ünün 46 ile 227 ton arasında,
10’unun 19 ile 45 ton arasında, 14’ünün ise 18 tonun altın-
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is 83%, total capacity of 24 large companies is around
94%. In other words, 94% of the total milling capacity
of U.S. milling industry is met by these 24 companies.
It is stated that the largest flour mill in the country is North
Dakota Mill with 1.828 tons daily capacity. Established in
partnership with Cargill and CHS companies, Horizon Milling LLC is considered as the second largest mill but it is
expressed that Horizon is the largest company in U.S. in
terms of the daily capacity.
Announced in 2013 but stuck with the anti-trust laws in
U.S., Ardent Mills will be the largest flour mill in U.S. by
incorporating Horizon Milling if the agreement is reached
with the current conditions. The agreement is expected to
be completed during this year for Ardent Mills planned to
be established with the merge of Cargill, CHS and ConAgra Foods’ milling businesses. The companies plan to shut
down some of their mills in order to the completion of the
Ardent Mills agreement.
When the flour production between 1989 and 2009 is
reviewed; it is seen that the highest level was reached in
2000 with 19.1 million tons and 18.8 million tons of flour
production was realized in 2009.

da günlük işleme kapasitesine sahip olduğu belirtilmektedir.
Değirmencilik sektöründe faaliyet gösteren en büyük üç
firma, ülkedeki toplam öğütme kapasitesinin yüzde 56’sına
sahip. 10 büyük firmanın sahip olduğu öğütme kapasitesi
yüzde 83 iken, 24 büyük firmanın toplam kapasitesi yüzde
94 civarında olmaktadır. Yani ABD un değirmenciliği endüstrisinin toplam öğütme kapasitesinin yüzde 94’ünü 24
firma karşılamaktadır.
Ülkedeki en büyük un değirmeninin, günlük 1.828 ton
civarında kapasiteye sahip North Dakota Mill olduğu belirtilmektedir. Cargill ve CHS firmaları ortaklığında kurulan
Horizon Milling LLC ise ikinci en büyük değirmen olarak
nitelendirilmektedir ancak Horizon’un günlük kapasite açısından ABD’deki en büyük firma olduğu ifade edilmektedir.
2013 yılında duyuruları yapılan ancak ABD’deki anti tröst
kanunlarına takılan Ardent Mills ise eğer mevcut şartlarla
anlaşma sağlanırsa Horizon Milling’i de bünyesine katarak
ABD’deki en büyük un değirmeni olacak. Cargill, CHS ve ConAgra Foods’un değirmencilik işletmelerini birleştirmeleriyle
kurulması planlanan Ardent Mills için anlaşmanın bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Firmalar, Ardent Mills anlaşmasının tamamlanması için bazı fabrikalarını kapatmayı planlıyor.
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