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Dear readers,

We discussed mainly the subject of pulses on the April 
Issue of Miller Magazine. However, I think that especial-
ly Turkey and world pulses industry are not in a pleasing 
situation. Turkey, which was one of the world’s pulses ex-
porters in the past, has begun to lose its efficiency in the 
market together with the decrease in the production for 
the last 10 years. This situation continues to create serious 
problems for the companies operating in the industry. The 
representatives of the pulses industry in Turkey are men-
tioning this on all occasions.

When the world pulses production amounts are re-
viewed; it draws attention that the production remains al-
most at the constant levels and does not increase much.

In fact; in our world where food access problem and 
thus the demand for healthy nutrition has been increas-
ing day by day, a certain amount of significantly important 
and nutritious food raw materials like pulses should have 
remained in a vicious cycle. It seems the whole world faced 
this truth that The United Nations (UN) Food and Agricul-
ture Organization (FAO) declared 2016 as the “International 
Year of Pulses” with the proposal of Food, Agriculture and 
Livestock Minister M. Mehdi Eker.

Well, will the declaration of 2016 as the “International 
Year of Pulses” by FAO increase the pulses production? It 
is hard to answer that without knowing what kind of events 
and studies will be conducted within the “International Year 
of Pulses”. However, it would not be wrong to say that the 
production in our country can be increased with the solu-
tions directing farmers to pulses cultivation. As it is under-
stood from the proposal to FAO, the pulses problem in Tur-
key is on the agenda of Agriculture Ministry. The ministry 
would probably develop a solution similar to that in the next 
period. Our only wish is taking actions before it is too late…

See you on the next issue…

Best regards…

Değerli okurlar,

Değirmenci Dergisi’nin bu ayki sayısında ağırlık olarak 
bakliyat konusunu ele aldık. Ancak başta Türkiye olmak 
üzere dünya bakliyat endüstrisinin çok da iç açıcı bir tablo 
sergilemediği kanaatindeyim. Bir zamanlar dünyanın en 
önemli bakliyat ihracatçılarından olan Türkiye, son 10 yıldır 
üretimdeki düşüşle birlikte piyasadaki etkinliğini yitirmeye 
başladı. Bu durum, sektörde faaliyet gösteren firmalar için 
de ciddi sıkıntılar yaratmaya devam ediyor. Türkiye’deki 
bakliyat sektörü temsilcileri de her fırsatta bunu dile get-
iriyor. 

Bakliyatın dünya genelindeki üretimlerine bakıldığında 
da, üretimin hemen hemen sabit düzeylerde kaldığı, çok 
da artmadığı göze çarpıyor. 

Oysa gıdaya erişim sorununun ve bununla birlikte sağlıklı 
beslenme talebinin her geçen gün arttığı dünyamızda, bak-
liyat gibi çok son derece önemli ve besleyici gıda hammad-
delerinin belirli bir üretim miktarı kısır döngüsünde kalması 
gerekirdi. Tüm dünya bu gerçekle yüzleşmiş olacak ki 
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker’in önerisiyle 
2016 yılını “Uluslararası Bakliyat Yılı” ilan etti.

Peki FAO’nun 2016’yı Uluslararası Bakliyat Yılı ilan et-
mesi bakliyat üretimini arttıracak mı? Bunu, “Uluslararası 
Bakliyat Yılı” kapsamında ne tür etkinlikler ve çalışmalar 
yapılacağını bilmeden söylemek zor. Ancak ülkemizde 
üretimin, çiftçileri bakliyat ekimine yönlendirecek çözüm-
lerle arttırılabileceğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.  
FAO’ya götürdüğü tekliften de anlaşılacağı gibi Türkiye’deki 
bakliyat sorunu Tarım Bakanlığının da gündeminde. 
Bakanlık da önümüzdeki dönemde tahminen buna ben-
zer bir çözüm geliştirecektir. Tek dileğimiz daha fazla geç 
kalınmaması…

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere…

Saygılarımla….

Derya GÜLSOY

The future of the pulses industry… Bakliyat sektörünün geleceği…

EdITOr

EdİTÖr
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Dear industry representatives,

As Turkey, we have gained a significant success in the world 
milling industry. Today, many millers in from different countries 
of the world apply Turkish companies in order to renew their 
technologies, Turkish flour companies realizes the largest ex-
port of the world and the industry meets in Turkey literally. This 
situation is very gratifying and flattering both for our country 
and industry. However, it has the same importance to continue 
this success with obtaining it.

As it is known, many markets are closed while other ones are 
opened in the world. Thus, our companies beginning to turn 
to these new markets may push the previous markets into the 
background. We can see that a machine developed very well 
today become insufficient after a while. This means that in the 
future, we can re-enter a country in which we establish a plant 
today. Therefore the customer we win today should prefer con-
tinue preferring us in the future. For that, the first service we 
provide to this company should be good. In other words, func-
tioning of the plant or the machine established by you efficiently 
without any problems is important for the continuity of your 
relations with the customer. However, this initial success is not 
enough alone as we all know and experience. Giving training 
support in order to realize a productive production and benefit 
from the technologies in the best way, providing a good techni-
cal service and supplying spare parts for the customer are the 
most important services after the installation for a technology 
producer. These would increase the customer satisfaction and 
make them contact with you for the next needs.

When your customers return you, providing them much bet-
ter technologies and solutions than the previous ones is anoth-
er important point and it depends on the investments made by 
the R&D units of our companies. If the R&D unit of a company 
develops much more advantageous technologies at each time 
and adapts them into the old technologies when required, the 
customer won today will continue to be its customer tomorrow. 
Today we see that the leading companies of the industry with 
a strong infrastructure in R&D units achieve successful opera-
tions at the same rate with this. Similar processes valid for the 
companies producing services like us.

Shortly, success also brings big responsibilities. As Turkish 
milling industry representatives, our responsibility is to maintain 
this success we have won in our fields…

Kind regards...

Değerli sektör temsilcileri,

Türkiye olarak, dünya değirmencilik sektöründe ciddi bir başarı 
kazandık. Bugün dünyanın birçok ülkesindeki değirmenciler, 
teknolojilerini yenilemek için Türk firmalara başvuruyor, Türk un-
cular dünyanın en büyük ihracatını gerçekleştiriyor ve sektör tam 
anlamıyla Türkiye’de buluşuyor. Bu durum hem ülkemiz hem de 
sektörümüz adına gerçekten çok sevindirici ve gururlandırıcı bir 
durum. Ancak kazandığımız bu başarıyı devam ettirmek de, bu 
başarıya ulaşmak kadar önemli. 

Malum dünyada her gün bir pazar kapanırken, bir başka 
pazar açılıyor. Haliyle bu yeni pazarlara doğru yönelmeye 
başlayan firmalarımız, bazen bir önceki pazarları ikinci plana 
atabiliyorlar. Bugün geliştirdiğimiz çok iyi bir makinenin, bir 
süre sonra yetersizleştiğini görebiliyoruz. Bu da bugün fabrika 
kurduğumuz bir ülkeye, gelecekte yeniden gidebileceğimiz 
anlamına geliyor. Bu yüzden, bugün kazandığınız müşterimizin 
gelecekte de bizi tercih etmeye devam etmesi gerekir. Bunun 
için öncelikle bu firmaya verdiğimiz ilk hizmetin iyi olması gerekir. 
Yani kurumunu yaptığınız bir fabrika ya da makinenin verimli 
ve sorunsuz çalışması, müşteriyle olan ilişkilerinizin devamlılığı 
için önemlidir. Ancak başlangıçtaki bu başarı, hepimizin de 
bildiği ve yaşadığı gibi tek başına yeterli olmuyor. Müşterisine; 
verimli bir üretim gerçekleştirebilmesi ve teknolojilerden en iyi 
şekilde faydalanabilmesi için eğitim desteği verebilmek, iyi bir 
teknik servis desteği sağlayabilmek ve yedek parça temin ede-
bilmek, bir teknoloji üreticisi için kurulumdan sonraki en önemli 
hizmetlerdir. Bunlar müşterinizin memnuniyetini artıracak ve bir 
sonraki ihtiyacında size dönmesini sağlayacaktır. 

Müşteriniz size döndüğünde, ona bir öncekinden çok daha 
iyi teknolojiler ve çözümler sunabilmek ise bir diğer önemli 
nokta ve bu da firmalarımızın Ar-Ge birimine yaptığı yatırımlara 
bağlı. Bir firmanın Ar-Ge birimi her seferinde çok daha avantajlı 
teknolojiler geliştirebiliyor ve bunları da gerektiğinde eski 
teknolojilerine adapte edebiliyorsa, bugün kazandığı müşteri 
yarın da onun müşterisi olmaya devam edecektir. Günümüz-
de, Ar-Ge’de güçlü bir altyapıya sahip sektörün önde gelen 
firmalarının, bununla aynı oranda başarılı çalışmalara imza 
attığını görüyoruz. Benzer süreçler, bizim gibi hizmet üreten 
firmalar için de geçerli.

Kısacası başarı, aynı zamanda büyük bir sorumluluk getirir. 
Türk değirmen sektörü temsilcileri olarak bizlerin sorumluluğu 
ise kendi alanlarımızda kazandığımız bu başarıyı sürdürmek…

Saygılarımla...

SuSTaIn ThE OBTaInEd SuccESS…
Kazanılan başarıyı sürdürmek ...

LEadIng arTIcLE

BaşyazIZübeyde KAVRAZ
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Investing 8 million Euros for expansion of European R&D 
hub in Vilvoorde Belgium, Cargill inaugurated the expan-
ded facility. The design of the facility was driven by the 
needs of delivering to the highest standards of food safety. 
Within the expansion project; the R&D Centre now featu-
res a new state-of-the-art pilot plant, adding 5,000m² of 
innovation space where Cargill’s 145 scientists and tech-
nologists can develop new ingredients, perfect reformula-
tions and test new manufacturing processes. The newly 
expanded center will help meet the ever-changing needs 
of Cargill’s customers, across different applications cove-
ring the entire spectrum of food and feed ingredients sci-
ence as well as non-food applications such as personal 
care and fermentation technology.

Cargill’s European R&D Centre is the company’s pri-
mary technology center serving Europe, the Middle East 
and Africa. It is integral part of Cargill’s network of app-
lication centers across the region and the globe, which 
include the North American and Latin American Food In-
novation Centers. 

Emphasizing the importance of innovation for the com-
pany, Cargill opened Innovation Centers in Campinas, 
Brazil; Wichita Kansas, US; and New Delhi, India in the 
past few years.

Belçika Vilvoorde’de bulunan Avrupa Ar&Ge Merkezi’nin 
genişletilmesi için 8 milyon Euro yatırım yapan Cargill, ge-
nişletilmiş tesisin açılışını yaptı. Tesisin tasarımında, gıda gü-
venliğini en yüksek standartlarda sunma ihtiyacı, belirleyici 
bir etkiye sahip.  Genişletme projesi kapsamında Ar&Ge 
Merkezi’ne, Cargill’in 145 bilim adamı ve teknologlarıyla yeni 
içerikler ve mükemmel reformülasyonlar hazırlayabileceği, 
yeni üretim süreçlerini test edebileceği 5,000 m2’lik bir ye-
nilik alanı eklendi. Genişletilen merkez, kişisel bakım ve fer-
mantasyon teknolojisi gibi gıda dışı uygulamaların yanı sıra 
gıda ve yem maddeleri biliminin tüm spektrumunu kapsayan 
farklı uygulamalar ile Cargill müşterilerinin sürekli değişen ih-
tiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak.

Cargill’in Avrupa Ar&Ge Merkezi; firmanın Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika’ya hizmet sunan birincil teknoloji merkezi 
konumunda. Bu merkez, Kuzey Amerika ve Latin Amerika 
Gıda İnovasyon Merkezlerini kapsayan Cargill bölgesel ve 
küresel uygulama merkezi ağının da ayrılmaz bir parçası. 
İnovasyonun firma için önemini vurgulayarak Cargill son 
yıllarda Campinas, Brezilya; Wichita, Kansas, ABD ve Yeni 
Delhi, Hindistan’da İnovasyon Merkezleri açmıştır.

Cargill son yıllarda, Brezilya Campinas’da, ABD Wichita 
Kansas’ta ve Hindistan Yeni Delhi’de inovasyon merkezleri 
açarak inovasyonun şirket için önemine vurguda bulunuyor. 

cargill ar&ge merkezi’ni 
genişletti

cargill expanded 
its r&d center
...........................................................

cargill invested 8 million Euros in the expansion 
of European research and development centre 
in vilvoorde, Belgium.

cargill, Belçika vilvoorde’deki avrupa ar&ge 
merkezi’nin genişletilmesine 8 milyon Euro yatı-
rım yaptı.

Japan's Ministry of Agriculture holds a tender for 126,814-
ton wheat. According to the news from Reuters dated as 
11th March; Japan's Ministry of Agriculture is seeking to 
buy a total of 126,814 tons of food quality wheat from the 
United States, Canada and Australia in a regular tender.  

Japan, as the world's sixth-biggest wheat importer, ke-
eps a tight grip on imports of the country's second most 
important staple after rice and buys the majority of the grain 
for milling via tenders typically issued three times a month.

Japonya Tarım Bakanlığı, 126,814 tonluk buğday için ihale 
düzenliyor. Reuters’ın 11 Mart tarihli haberine göre; Japonya 
Tarım Bakanlığı, düzenleyeceği bir ihale ile Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada ve Avustralya’dan 126,814 tonluk gıda ka-
litesine sahip buğday almak istiyor.  Dünyanın altıncı en büyük 
buğday ithalatçısı olan Japonya, pirinçten sonra ülkenin en 
önemli ikinci temel gıdası olan buğdayda, ithalatı sıkı bir dene-
tim altında tutuyor ve öğütmelik tahıl ihtiyacının büyük kısmını 
üç ayda bir gerçekleştirilen ihaleler aracılığıyla karşılıyor.

japonya, 126 bin ton buğday alıyor

japan buys 126 thousand tons of wheat
................................................................................................................
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In Tokyo, the representatives of FESCO (Far Eastern Ship-
ping Company), Marubeni Corporation and United Grain 
Company signed a cooperation agreement. With the agree-
ment; it is aimed to increase the volume of grain exports from 
the ports of the Far Eastern Region of the Russian Federation 
as part of the Russian-Japanese investment forum.

In accordance with the agreement, it is expected that 
the first phase of project implementation in terms of the 
volume of grain exports from the Far East will amount to 
100,000 tons. It is stated that volumes of grain exports 
may be further increased to 5 million tons. Grain supplies 
will be supplied to Japan, South Korea, China, Taiwan and 
other countries in Southeast Asia.

FESCO (Far Eastern Shipping Company), Marube-
ni Corporation ve United Grain Company Tokyo’da 
bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma ile Rusya 
Federasyonu’nun, Rus-Japon yatırım forumunun bir par-
çası olarak Uzakdoğu Bölgesi limanlarındaki tahıl ihracat 
hacminin arttırılması amaçlanıyor.

Anlaşma uyarınca; proje uygulamasının ilk aşama-
sında Uzakdoğu’dan yapılan tahıl ihracatı hacminin 
100,000 ton olması bekleniyor. Bu miktarın 5 milyon 
tona ulaşabileceğide dile getirilen bir başka nokta. 
Rusya’dan tedarik edilen tahıl ürünleri; Japonya, Gü-
ney Kore, Çin, Tayvan ve Güneydoğu Asya'daki diğer 
ülkelere gönderilecek.

rusya, uzakdoğu’daki tahıl 
ihracatını arttırıyor

russia increases its grain 
export in the Far East
...........................................................................

russian Federation will increase its grain export 
volume at Far East ports with the agreement 
signed in Tokyo.

rusya Federasyonu, Tokyo’da imzalanan anlaş-
ma ile uzakdoğu limanlarındaki tahıl ihracat hac-
mini arttıracak.

As a leading player in the flour milling, noodles and pasta 
industry in Nigeria, Honeywell Flour Mills Plc has announ-
ced new appointments aiming to take the company to the 
next level. According to the announcement; following 17 
years as the Chief Executive Officer of Honeywell Flour Mills 
Plc, Folaranmi Babatunde Odunayo as the Executive Vice 
Chairman and pioneer CEO will formally retire with effect 
from April 1st, 2014. He has served in the Honeywell Group 
for 22 years having commenced his career in the position 
of Group Managing Director.  Olanrewaju Jaiyeola as the 
former Trade Director of company’s Ikeja Facility will be Ma-
naging Director on 1 April 2014. Being in the service of the 
Company more than 20 years, his career and business ma-
nagement experience in the company covers finance, sales 
and manufacturing management.

Nijerya’da un değirmenciliği, erişte ve makarna endüst-
rilerinde önemli bir oyuncu olan Honeywell Flour Mills Plc, 
firmayı bir üst seviyeye çıkaracak yeni atamaları olduğunu 
duyurdu. Yapılan duyuruya göre; 17 yıl boyunca Honey-
well Flour Mills Plc’nin CEO’su ve Başkan Yardımcısı olan 
Folaranmi Babatunde Odunayo, 1 Nisan 2014’te emekli-
ye ayrılacak. Honeywell Group’un Grup Genel Müdürlüğü 
pozisyonuyla kariyerine başlayan Odunayo, 22 yıl boyun-
ca firmaya katkıda bulundu.

1 Nisan 2014’ten itibaren Genel Müdürlük görevini, 
şirketin Ikeja Fabrikası’nın eski Ticari Direktörü Olanre-
waju Jaiyeola üstlenecek. 20 yıldan uzun süredir firmaya 
hizmet eden Jaiyeola’nın firmadaki kariyeri ve işletme 
yönetimi tecrübesi; finans, satış ve üretim yönetimini 
kapsıyor.

honeywell’in 17 yıllık cEO’su emekliye ayrılıyor

honeywell’s 17-year cEO retires
............................................................................................................

as one of the important companies of nigerian 
flour milling industry, honeywell Flour mills’ 17-
year cEO Folaranmi Babatunde Odunayo will 
leave his position to Olanrewaju jaiyeola as of 
april.

nijerya un değirmenciliği sektörünün önde ge-
len firmalarından honeywell Flour mills’in 17 yıl-
lık cEO’su Folaranmi Babatunde Odunayo, ni-
san ayından itibaren yerini Olanrewaju jaiyeola 
devredecek.
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chS, Kanadalı agrium’un 
hisselerini alıyor

chS purchases the assets 
of canadian agrium
.........................................................................

chS Inc. announced that it has agreed to buy 
the selected assets of crop Production Services 
Inc. which is the subsidiary of canadian agrium.

chS Inc., Kanadalı agrium’un iştiraki olan crop 
Production Services Inc. belirlenmiş hisselerini 
satın almak için anlaşma sağladığını açıkladı.

As the leading U.S. farmer-owned cooperative and a glo-
bal energy, grains and foods company CHS Inc., has agreed 
to acquire selected Canadian retail assets from Crop Pro-
duction Services (Canada) Inc., a wholly owned subsidiary 
of Agrium, Inc., a major retail supplier of agricultural products 
and services in North America, South America and Australia.

Under the agreement, 16 retail agronomy locations in 
the provinces of Alberta and Saskatchewan become part 
of the Country Operations division of CHS. The transacti-
on is expected to be completed on or about April 1, 2014. 
Financial terms of the agreement are not disclosed.

ABD’nin önde gelen çiftçi kooperatifi ve küresel enerji, 
tahıl ve gıda firması olan CHS Inc; Kuzey Amerika, Güney 
Amerika ve Avustralya’da tarımsal ürün ve hizmetlerde 
önemli bir perakende tedarikçi olan Agrium Inc.’nin iştira-
ki Kanadalı Crop Production Services Inc.’nin belirlenmiş 
hisselerini satın almaya kara verdi.

Anlaşmaya göre; Alberta ve Saskatchewan’da bulunan 
16 agronomi (tarımbilim) alanı CHS’nin Ülke Operasyon-
ları bölümünün bir parçası haline geçecek. İşlemlerin 1 
Nisan 2014’te tamamlanması bekleniyor. Anlaşmanın fi-
nansal koşulları ise açıklanmadı.

adm yeni atamalarını duyurdu

adm announces new appointments 
..................................................................................................

As one of the important brands of milling industry, Archer 
Daniels Midland (ADM) Company gave information on new 
appointments with its announcements in March. In the an-
nouncements made by ADM, it is declared that Juan R. Lu-
ciano was appointed as the president. He is the 12th per-
son to serve as president in the company’s 112-year history 
and assumes this role in addition to his position as Chief 
Operating Officer (COO). Luciano manages the commercial 
and production activities of ADM’s corn, oilseeds, and ag-
ricultural services businesses, as well as its research, pro-
ject-management and risk-management functions. 

The company announced the appointment of Chris Boerm 
to president of Grain Department. In that role, he will manage 
ADM’s U.S. and export grain businesses, grain merchandi-
sing operations and destination marketing businesses. 

Besides these, while Ian Pinner was appointed as the 
vice president of Corporate Strategic & Financial Planning 
that is a new position created to help develop ADM’s cor-
porate strategic growth plan and its business performan-
ce plans; Christina McGlone-Hahn was appointed as the 
director of Corporate Strategy & Competitive Analysis.

Değirmencilik sektörünün de önemli markaları arasın-
da yer alana Archer Daniels Midland (ADM) Company, 
Mart ayında yaptığı duyurularda yeni atamalar hakkın-
da bilgi verdi. ADM’den yapılan duyurularda, başkanlık 
için Juan R. Luciano’nun atandığını açıklandı. Firmanın 
112 yıllık tarihi boyunca 12. başkan olarak görev alacak 
olan Luciano,  aynı zamanda Operasyon Direktörü (COO) 
olarak sürdürdüğü görevine de devam edecek. Luciano, 
ADM’nin araştırma, proje yönetimi ve risk yönetimi gö-
revlerinin yanı sıra mısır, yağlı tohumlar ve tarımsal hizmet 
işletmelerinin de ticari ve üretim aktivitelerini yönetecek.

Firma Chris Boerm’i de Tahıl Bölümünün Başkanı ola-
rak atadığını duyurdu. Boerm, yeni görevinde; ADM’nin 
ABD tahıl ihracatı işletmeleri, tahıl ticareti aktiviteleri ve 
hedef pazarlama işletmelerini yönetecek.

Bu atamaların yanı sıra ADM’nin kurumsal stratejik bü-
yüme planına ve işletme performansı planlarına yardımcı 
olunması amacıyla yeni oluşturulan Kurumsal Stratejik ve 
Mali Planlama biriminin başkan yardımcılığına Ian Pinner; 
Kurumsal Strateji ve Rekabet Analizi Müdürlüğüne ise 
Christina McGlone-Hahn atandı.
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In Cameroon where government has been making invest-
ments for the increase of corn production for the last five ye-
ars; the Regional Representative for Agriculture in the South, 
Ferdinand Ella Ella, announced that they have just received 
30 tons of hybrid corn seeds from the Ministry of Agriculture 
to be distributed to 1,219 farmers of this region. According 
to the administration; the improved seeds will enable the pro-
duction of 45,000 tons of corn in the four departments of the 
South region by July 2014. In the last five years, the Camero-
onian government invested 60 billion FCfa in improved seeds 
in order to boost corn production which is estimated at 1.8 
million tons against a national demand of 2 million tons.

Hükümetin son beş yıldır mısır üretimini arttırmaya 
yatırım yaptığı Kamerun’da, Güney Tarım Bölge Temsil-
cisi Ferdinand Ella Ella, Tarım Bakanlığı’ndan bölgedeki 
1.219 çiftçiye dağıtılmak üzere 30 ton hibrit mısır tohu-
mu aldıklarını açıkladı. Yönetime göre; bu geliştirilmiş to-
humlar, Temmuz 2014’e kadar Güney bölgesindeki dört 
bölümde 45 bin tonluk mısır üretimine olanak tanıyacak. 

Kamerun hükümeti, geçtiğimiz beş yıl içerisinde, 2 
milyon tonluk iç talebe karşı 1.8 milyon ton olduğu tah-
min edilen mısır üretimini arttırmak için geliştirilmiş to-
humlara 60 milyar CFA Frangına (yaklaşık 126 milyon 
ABD doları) yakın bir yatırım yaptı.

Kamerun mısır üretimini arttırmaya çalışıyor

cameroon tries to increase corn production
...........................................................................................................................

In the statement dated as 17th March, the Occupatio-
nal Safety and Health Administration (OSHA) of the U.S. 
Department of Labor has cited Omaha-based ConAgra 
Foods Inc. for multiple safety violations at the company’s 
flour mill in Columbus, Ohio. The 13 safety violations inclu-
de three repeat citations and carry proposed penalties of 
$117,000, OSHA said.

According to OSHA who started investigation in the fa-
cility after getting complaints, most of the citations were 
issued because machines lacked proper guarding, one 
of the 10 most frequently cited standards by OSHA. De-
borah Zubaty as OSHA’s area director in Columbus said: 
“Lack of machine guarding can lead to amputation and 
other serious injuries. Risk to workers can be avoided by 
maintaining adequate guards and following manufacturer-
recommended safety procedures.”

ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi 
(OSHA), 17 Mart’ta yaptığı bir açıklamada Omaha merkezli 
ConAgra Foods Inc.’nin Columbus Ohio’daki un değirmeni-
ne, birden fazla güvenlik ihlali nedeniyle uyarıda bulunduğu-
nu duyurdu. OSHA, 13 güvenlik ihlalinin 3 uyarı içerdiğini ve 
117,000 $ cezayı öngördüğünü belirtti.

Bir şikayet üzerinde Eylül 2013’ten itibaren tesiste incele-
meler yapan OSHA’ya göre; ihlallerin çoğu, OSHA’nın en sık 
ihlal edilen 10 standardından birisi olan makinelerin uygun 
muhafazadan yoksun olmasından kaynaklanıyor. OSHA’nın 
Columbus Bölge Müdürü Deborah Zubaty konu ile ilgili 
şunları söylüyor: “Makinelerin muhafazadan yoksun olması, 
uzuv kesilmelerine ve diğer ciddi kazalara neden olabilmek-
tedir. İşçilerin yaralanma riski, uygun muhafazaların sağlan-
ması ve üretici tarafından önerilen güvenlik prosedürlerinin 
takip edilmesiyle önlenebilir.”

conagra’nın un fabrikasına 
güvenlik cezası

Safety fine for violations at 
the flour mill of conagra
...........................................................................

The Occupational Safety and health adminis-
tration (OSha) of the u.S. department of Labor 
issued a fine of 117,000 $ for conagra Foods 
Inc. for multiple safety violations at the compa-
ny’s flour mill in Ohio.

aBd Çalışma Bakanlığı İş güvenliği ve Sağlığı 
İdaresi (OSha), conagra Foods Inc.’nin Ohio’da-
ki un değirmenine güvenlik ihlalleri nedeniyle 
117,000 $ ceza öngördü.
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After a 23-year campaign for fortifying flour in Britain 
with folic acid, the Government is finally about to take 
action.

The National Diet and Nutrition Survey, which is a rol-
ling assessment of the country’s dietary habits, shows 
that the population as a whole is not getting enough fo-
late, the naturally occurring version of Vitamin B9 which 
helps prevent neural tube defects (congenital defects 
of the spine, brain or spinal cord) such as spina bifida.

Health ministers are expected to make a decision on 
proposals that would make it mandatory to add the vita-
min to flour at the milling stage, after considering the la-
test findings from the survey. In addition, a new study of 
500,000 women attending antenatal clinics in England 
found that fewer than one in three took folic acid before 
becoming pregnant, despite being advised to do so.

Thus mandatory fortification of flour could prevent 
at least 300 babies a year from being born with the 
condition.

İngiltere’de, unun folik asitle güçlendirilmesi için 23 yıldır 
sürdürülen kampanyanın ardından hükümet sonunda hare-
kete geçti.

Ülkenin beslenme alışkanlıkları ile ilgili bir değerlendirme 
sunan Ulusal Diyet ve Beslenme Araştırması, spina bifida 
gibi nöral tüp kusurlarını (doğumsal omurga, beyin veya 
omurilik kusurları) önlemeye yarayan B9 Vitaminin doğal ola-
rak oluşan hali olan folik asidin, nüfus içinde yeteri derecede 
alınmadığını gösteriyor. 

Sağlık Bakanlığı’nın, araştırmalardan elde edilen son bul-
guları da dikkate aldıktan sonra, öğütme aşamasında una 
vitamin eklenmesine yönelik öneriler konusunda bir karara 
varması bekleniyor. Buna ek olarak, İngiltere’de doğum ön-
cesi kliniklere başvuran 500,000 kadının katılımıyla yapılan 
bir başka araştırmada, tavsiye edilmesine rağmen her üç 
kadından birisinden daha azının hamile kalmadan önce fo-
lik asit aldığı tespit edildi. Una zorunlu takviyeyle, yılda en 
az 300 bin bebeğin doğumsal kusurlardan korunabileceği 
belirtiliyor.

İngiltere’de unun 
zenginleştirilmesi konuşuluyor

Fortification of flour is 
discussed in Britain
...........................................................................

The subject of “fortification of flour in terms 
of folic acid” that has been discussed for long 
years has been put on the agenda of the gov-
ernment.

İngiltere’de, uzun yıllardır konuşulan “unun folik 
asit yönünden zenginleştirilmesi” konusu, hükü-
metin de gündemine girdi. 

As a global agribusiness and food company Bunge 
Limited, announced the following management appo-
intments, both effective May 1. According to that; Raul 
Padilla, currently Managing Director of Bunge Global Ag-
ribusiness and CEO of Bunge Product Lines, will become 
CEO of Bunge Brazil which is based in Sao Paulo. Brian 
Thomsen, who is currently Managing Director of Grains & 
Oilseeds Product Lines, will succeed Mr. Padilla as Ma-
naging Director of Bunge Global Agribusiness and CEO 
of Bunge Product Lines.  He will be based in Geneva.

Küresel tarım ticareti ve gıda firması olan Bunge Li-
mited, 1 Mayıs’tan itibaren yürürlükte olacak yeni ata-
malarını duyurdu. Buna göre; şu anda Bunge Global 
Agribusiness Genel Müdürü ve Bunge Product Lines 
CEO’su olan Raul Padilla, Sao Paulo’da bulunan Bun-
ge Brazil’in CEO’su olacak. Şu anda Grains & Oilseeds 
Product Lines Genel Müdürü olan Brian Thomsen ise 
Raul Padilla’nın yerine geçip Bunge Global Agribusiness 
Genel Müdürü ve Bunge Product Lines CEO’su olacak 
ve Cenevre’de görev alacak.

Bunge’den yeni atamalar

new appointments from Bunge
.........................................................................................
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As one of the leading flour mills in U.S., Milner Milling 
Co. is about to realize biggest acquisition in its 23-year 
history. The Chattanooga-based Milner Milling Co. has 
made an agreement to buy Cereal Food Processors Inc., 
to create the third biggest flour milling company in Ameri-
ca. Terms of the sale were not disclosed. Besides, the deal 
is subjected to regulatory review by the U.S. Department 
of Justice. But officials making a statement about the sub-
ject said that they hope to complete the sale in April.

Milner acquired half of Pendleton Flour Mills (PFM) 11 years 
ago and has been managing PFM since then. Milner, which 
operates six flour mills, would nearly triple its sales with the 
purchase of Cereal Foods, which operates 10 mills. Charles 
Stout, the CEO of Milner, said a new name for the combi-
ned business would be announced at a later time. With the 
purchase of Cereal Foods, the combined companies would 
produce daily 59,600 cwts (hundred weights) of flour.

When the transaction is completed, the combined com-
pany would have flour mills in Alabama, California, Geor-
gia, Hawaii, Idaho, Kansas, Montana, Ohio, Oregon and 
Utah and will control about 11 percent of U.S. flour sales.

The purchase that is made by Milner is announced a 
year after the top two flour milling companies owned by 
Cargill and ConAgra announced their agreement to com-
bine under the name of Ardent Mills. Due to the regula-
tory concerns, Ardent will have to dispose of four of its 
44 mills from the two companies.

ABD’nin önde gelen un değirmenlerinden Milner Milling 
Co., 23 yıllık tarihinin en büyük satın alma işlemini ger-
çekleştirmek üzere. Chattanooga merkezli Milner Milling 
Co., Amerika’daki en büyük üçüncü un değirmeni şirke-
tini oluşturabilmek için Cereal Food Processors Inc.’le 
satın alma anlaşması yaptı. Satış anlaşmasının koşulları 
ise açıklanmadı. Ayrıca anlaşma, yasal incelemesi yapıl-
mak üzere ABD Adalet Bakanlığı’na sunuldu. Konu ile ilgili 
açıklama yapan yetkililer, satışın Nisan ayında tamamlan-
masını umduklarını dile getirdi.

11 yıl önce Pendleton Flour Mills’in (PFM) yarı hissesini 
satın alan Milner, o günden bu yana PFM’nin yönetimini 
yürütüyor. Altı tane un değirmeni işleten Milner, 10 tane 
un değirmeni olan Cereal Foods’u satın alarak, satışlarını 
neredeyse üç katına çıkaracak. Bu satın alma işlemi ile 
birleşen iki firma, günde 59,600 cwt (yaklaşık 2.703 ton) 
un üretimi gerçekleştirecek.

İşlemler tamamlandığında firma Alabama, Kaliforniya, 
Georgia, Hawaii, Idaho, Kansas, Montana, Ohio, Oregon 
ve Utah’da değirmenlere sahip olacak ve ABD un satışla-
rının da yüzde 11’ini kontrol edecek.

Milner’ın teklifi, ülkenin en büyük iki un değirmenciliği 
firması olan Cargill ile ConAgra’nın Ardent Mills adı altın-
da birleşmek için yaptıkları anlaşmanın duyurulmasından 
bir yıl sonra sunuldu. Yasal kaygılardan dolayı Ardent, 44 
tane değirmeninden iki tanesini bünyesinden çıkartmak 
zorunda kalacak.

milner, aBd’nin en büyük üçüncü değirmeni olacak

milner to be the third largest mill in u.S.
......................................................................................................................

agreeing to purchase cereal Food Processors 
Inc., milner milling co. will be the third largest 
flour mill in united States of america with this 
purchase.

cereal Food Processors Inc.’yi satın almak için 
anlaşmaya varan milner milling co.,  bu satın 
alma işlemiyle birlikte amerika’nın en büyük 
üçüncü un değirmeni olacak.

U.S. corn exports to Japan have begun to rebound with 
projections indicating a strong return for the remainder of 
the 2013/2014 marketing year which began Sept. 1. 

U.S. Department of Agriculture reports show outstan-

ABD’nin Japonya’ya gerçekleştirdiği mısır ihracatı, 1 
Eylül’de başlayan 2013/14 sezonunun geriye kalan bölümü 
için güçlü bir dönüş yapacağına dair öngörülerle yeniden to-
parlanmaya başladı.

aBd’nin japonya’ya mısır ihracatı yeniden revaçta

u.S. corn export to japan is in demand again
...............................................................................................................................

Preferring South america in corn import due to 
the negative market conditions arising from the 
drought in the last season, japan has returned 
to america this season.

geçen sezon kuraklığın getirdiği olumsuz pa-
zar şartları nedeniyle mısır ithalatında güney 
amerika’ya yönelen japonya, bu sezon yeniden 
yüzünü amerika’ya döndü.
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In Vietnam as one of the world’s leading rice producers, 
the government has taken action in order to prevent price 
decreases as the rice harvest has reached to the highest 
level. The government approved stockpiling of about 2 
million tons of paddy rice by private companies for about 
four months to avoid a price drop.

According to local sources; the State Bank of Vietnam 
(SBV) will provide up to 8 trillion dong ($376 million) as lo-
ans with a 7% annual rate of interest to private companies 
to buy paddy from March 15 to the end of April, 2014. 
However, it remains doubtful whether the stockpiling prog-
ram will succeed in preventing losses for farmers.

Dünyanın önde gelen pirinç üreticilerinden olan 
Vietnam’da hükümet, pirinç hasadının en üst seviyeye 
ulaşmasından dolayı olası fiyat düşüşlerini engellemek 
için harekete geçti. Pirinç fiyatlarındaki düşüşün önüne 
stoklarla geçmeyi hedefleyen hükümet, özel firmaların 2 
milyon ton civarında çeltik stoku tutmasına onay verdi. 

Yerel kaynaklara göre Vietnam Devlet Bankası (SBV), 
Mart 15’ten Nisan sonuna kadar çeltik almaları için özel 
firmalara yıllık yüzde 7 oranına sahip 8 trilyon Donga ka-
dar (376 milyon $) kredi verecek. Fakat stok programının 
çiftçilerin kaybını önlemede başarılı olup olmayacağı hala 
şüpheli.

vietnam pirinç fiyatları için 
stok yapıyor

vietnam makes stocks 
for rice prices
...................................................................

vietnam began rice stockpiling in order to pre-
vent drop in rice prices.

vietnam, pirinç fiyatlarındaki düşüşün önüne 
geçmek için pirinç stoklamaya başladı.

ding sales and accumulated 
exports to Japan that have 
totaled 331 million bushels 
for this marketing year thro-
ugh March.

In the 2012/2013 marke-
ting year, the U.S. Corn Belt 
experienced a crippling dro-
ught that drove U.S. corn ex-
port prices to uncompetitive 
levels. While many longtime 
Japanese buyers continu-
ed to express a preference 
for U.S. sourcing, the cost 
disadvantage imposed too 
high premium. Thus, Japan 
turned to South American 
corn. However in 2013, U.S. 
corn production rose to 14.0 billion bushels, an all-time 
high, with an average yield of 160.4 bushels per acre. Pri-
ces have responded accordingly, and Japanese buyers 
are again sourcing U.S. corn.

ABD Tarım Bakanlığı rapor-
ları, Mart ayını da kapsayan 
bu sezonda, toplamda 331 
milyon kileyi (bushel) bulan ih-
racat ve satış oranlarına işaret 
ediyor.

2012/13 sezonunda ABD 
Mısır Kuşağı bir kuraklık fela-
ketiyle karşı karşıya kalmış ve 
ABD mısır ihracat fiyatları re-
kabet dışı seviyelere ulaşmış-
tı. Japon alıcılar bir süre ABD 
mısırını tercih etmeye devam 
etse de, bir süre sonra maliyet 
dezavantajından dolayı yüzü-
nü Güney Amerika mısırına 
çevirdi. Fakat 2013’te ABD 
mısır üretiminin tüm zamanla-

rın en yüksek seviyesi olan 14.0 milyar kileye (bushel) çıkması 
ile dönüm başı ortalama 160.4 kile oranında bir verim elde 
edildi. Fiyatlar da bu üretim miktarında göre değişiklik gösterdi 
ve Japon alıcılar tekrar ABD mısırına yönelmeye başladı.
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Due to the economic growth and convenience, whe-
at consumption increased in Indonesia. According to 
Rabobank's latest report; as wheat provides an eco-
nomical and nutritious alternative to rice, the increase 
in consumption of wheat could contribute Indonesia to 
resolve its self-sufficiency target for paddy. When the 
current consumption rate is taken into consideration, In-
donesia would import more than 10 million tons per year 
in the coming five years, thus being among the top three 
wheat importers in the world.

Rabobank analyst Pawan Kumar explained as; "Indo-
nesia is traditionally a rice-consuming country. However, 
in the last two decades, the importance of wheat as an 
important staple has grown, driven by the rising middle 
class, the westernization of diets, economic growth and 
the desire for convenience."

According to Rabobank, Indonesian wheat consump-
tion increased by 5% per annum between 2002/03 and 
2012/13, making it one of the highest growth countries 
for consumption. Overall consumption grew 70 percent, 
rising from 3.8 million tons to 6.6 million tons over the 
same period.

Indonesia cannot produce wheat domestically, as 
the hot and humid climate is unfavorable for cultivati-
on. Therefore it relies heavily on imports from Australia, 
Canada and the US. Imports have shot up more than 
threefold in the last 20 years, reaching 7.1 million tons 
in 2012/13 and making it the third largest importer for 
the year.

Ekonomik büyüme ve iyileşme ile Endonezya’nın buğ-
day tüketimi artışa geçti. Rabobank’ın son raporuna 
göre; pirince karşı ekonomik ve besleyici bir alternatif olan 
buğdayın tüketiminin artması, Endonezya’nın çeltik konu-
sunda kendi kendine yetme hedefine katkı sağlayabilir. 
Güncel tüketim oranları göz önüne alındığında, Endonez-
ya önümüzdeki 5 yıl içerisinde yılda 10 milyon tonun üze-
rinde buğday ithal edip dünyadaki en büyük üç buğday 
ithalatçısından birisi olabilecek.

Rabobank analisti Pawan Kumar, konu ile ilgili şunları 
dile getiriyor; “Endonezya geleneksel olarak pirinç tüke-
ten bir ülke. Fakat son 20 yılda orta sınıfın yükselmesi, 
beslenmede Batılaşma, ekonomik büyüme ve rahatlığa 
olan düşkünlükle birlikte buğdayın bir temel gıda maddesi 
olarak önemi arttı.”

Rabobank’a göre; 2002/03 ile 2012/13 sezonları ara-
sında Endonezya’nın buğday tüketimi, her sezon yüzde 
5 oranında artış gösterdi. Bu artış, ülkeyi en büyük tüke-
tici ülkelerden birisi haline getiriyor. Aynı dönemde yüzde 
70 büyüyen genel tüketim, 3.8 milyon tondan 6.6 milyon 
tona ulaştı.

Sıcak hava ve nemli iklim, buğday ekimine olanak sağ-
lamadığı için Endonezya yerli buğday üretemiyor. Bu yüz-
den de buğdayda Avustralya, Kanada ve ABD’den yapı-
lan ithalata bağımlı.

Geçtiğimiz 20 yılda ithalat oranı en az 3 kat artarak 
2012/13 sezonunda 7.1 milyon tona ulaştı ve aynı dö-
nemde Endonezya dünyanın en büyük üçüncü buğday 
ithalatçısı konumuna yükseldi.

Endonezya’nın hedefi 
buğday ithalatında 
ilk üçe girmek

Indonesia’s goal is to be 
one of the top 3 wheat 
importers
...........................................................................

Economic growth in Indonesia has increased 
the wheat consumption. as an economical and 
nutritious alternative to rice, the wheat is ex-
pected to contribute to the country’s policy of 
being self-sufficient.

Endonezya’da ekonomik büyüme buğday tüketi-
mini arttırdı. Pirince karşı ekonomik ve besleyici 
bir alternatif olan buğdayın, ülkenin pirinçte ken-
di kendine yetme politikasına da katkı sunması 
bekleniyor.
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Pakistan got the latest wheat sowing technology from U.S. 
in order to increase healthy wheat production. The US De-
partment of Agriculture (USDA) under the US-Pakistan Whe-
at Productivity Enhancement Project (WPEP) presented the 
sowing planters to various research institutions and univer-
sities at a ceremony jointly organized by the USDA, Interna-
tional Center for Maize and Wheat Improvement (CIMMYT), 
Pakistan Agricultural Research Council (PARC) and several 
Pakistani agriculture institutions and universities.

Firstly, these planters will be utilized on pilot projects in 
these institutions and would be replicated to transfer the 
technology to farmers to enhance their crop productivity. 

This technology will replace the traditional hand-sowing 
crop system and antiquated machinery, utilized in Pakistan.

Pakistan, sağlıklı buğday üretimini arttırma amacıyla 
ABD’den en son teknoloji buğday ekim teknolojisi aldı. 
ABD Tarım Bakanlığı (USDA); ABD-Pakistan Buğday 
Verimlilik Geliştirme Projesi (WPEP) kapsamında Ulus-
lararası Mısır ve Buğday İyileştirme Merkezi (CIMMYT), 
Pakistan Tarımsal Araştırma Konseyi (PARC), birçok Pa-
kistanlı tarım kuruluşu ve üniversiteyle ortaklaşa düzen-
lediği törenle ekim makinelerini ilgili araştırma kurumları-
na ve üniversitelere takdim etti.

İlk başta makineler bu kurumlardaki pilot bölgelerde 
kullanılacak ve daha sonra da teknolojinin yayılması ve 
ürün verimliliğini arttırılması için çiftçilere dağıtılacak.

Bu teknoloji şu anda Pakistan’da kullanılan geleneksel 
elle ekim sisteminin ve eski makinelerin yerini alacak.

Pakistan’a aBd buğday 
teknolojisi

uS wheat technology 
for Pakistan
..............................................................

Pakistan gets wheat sowing technology sup-
port from u.S. in order to increase wheat pro-
duction.

Pakistan, buğday üretimini arttırmak için 
aBd’den buğday ekim teknolojisi desteği alıyor.

As one of the important flour producers of Asia, Interflo-
ur project manager David Tholstrup gave information on a 
new malting facility to be built by Interflour's new company, 
Intermalt at the port facility in Vietnam in his statement for 
Western Australian producers. The new malt facility whose 
construction has started is located on a 28-hectar area. The 
malting facility that is next to Interflour's flour mill, feed grain 
storage facility and port 100 kilometers from Ho Chi Minh city 
looks set to bring big benefits to Western Australian barley 
producers. To be run under the name Intermalt, the facility 
will initially have a production capability of 110,000 tons, but 
this will be increased to 220,000t when stage two is finished.

In stage one of the project, malt will be sold domestically 
within Vietnam, but in stage two opportunities to trade wit-
hin the greater South East Asian region will be obtained.

Asya’nın sayılı un üreticilerinden olan Interflour firmasının 
Proje Müdürü David Tholstrup, Batı Avustralyalı üreticilere 
yönelik yaptığı bir açıklamada, firmalarının Vietnam’da ku-
racağı yeni liman tesisi olan Intermalt hakkında bilgi verdi.

İnşaatına başlanan Interflour’un malt tesisi, un değirme-
ninin yanındaki 28 hektarlık alana kurulacak. Ho Chi Minh 
şehrindeki yemlik arpa depolama tesisine ve limana 100 ki-
lometre uzakta bulunan malt tesisinin, Batı Avustralyalı üre-
ticilere önemli faydalar sağlaması bekleniyor. Intermalt adı 
altında işletilecek olan tesis, ilk başta 110 bin tonluk üretim 
kapasitesine sahip olacak, tesisin ikinci aşamasının tamam-
lanmasıyla birlikte de bu miktar 220 bin tona çıkacak.

Projenin ilk aşamasında elde edilecek malt Vietnam iç pa-
zarında satışa çıkarılacak, fakat ikinci aşama ile birlikte Güney-
doğu Asya bölgesinde büyük ticaret fırsatları elde edilecek.

Interflour, vietnam’da malt tesisi kuruyor

Interflour establishes a malt facility in vietnam
............................................................................................................................................................

as one of the leading flour producers of asia, 
Interflour prepares to establish a malt facility in 
vietnam.

asya’nın önde gelen un üreticilerinden biri olan 
Interflour, vietnam’da malt tesisi açmaya hazır-
lanıyor.
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Maintaining its corporate development and growth 
with its projects and objectives planned in parallel with 
the projections on the future of the machinery industry, 
Imas Makine continues to develop solutions in the axis 
of quality and efficiency by detecting variable customer 
demands in different markets of the world. Putting into 
total 3500 tons of milling capacity daily with 9 turnkey 
plants and also sales of machinery and equipment, the 
company started a major project in 
Western African country Gabon. 

Giving information on their project 
in Gabon, Imas Makine General Ma-
nager Tuncay Lamci said; “Our flour 
mill to be installed in the coming days 
with 300-ton wheat cracking capa-
city would be an important alterna-
tive to the only mill in the country. 
Construction company of our holding 
Seha Yapi undertook steel construc-
tion and façade and roof coating of 
the milling building. In this regard, we 
will reflect our group synergy on Ga-
bon just like our previous projects.”

LAMCI: “WE CARE ABOUT THE 
CENTRAL AND WEST AFRICA”
Stating that their project in Gabon 

Makine sektörünün geleceğine dair öngörüleri parale-
linde planladığı hedef ve projeleriyle kurumsal gelişimi ve 
büyümesini sürdüren İmaş Makine, dünyanın farklı pazar-
larındaki değişken müşteri taleplerini tespit ederek kalite 
ve verimlilik ekseninde çözümler geliştirmeye devam edi-
yor.  Geçtiğimiz yıl, 9 adet anahtar teslimi tesis ve bunun 
dışında yapılan makine ve ekipman satışlarıyla toplamda 
günlük 3500 ton öğütme kapasitesi devreye alan şirket, 

Batı Afrika ülkesi Gabon’da büyük bir 
projeye start verdi.

Gabon’daki projeleri hakkında bilgi 
veren İmaş Makine’nin Genel Müdürü 
Tuncay Lamcı, “Önümüzdeki günler-
de montajına başlayacağımız günlük 
300 ton buğday kırma kapasiteli un 
değirmenimiz, ülkedeki tek değirme-
ne önemli bir alternatif olacak. Değir-
men binasının çelik konstrüksiyon ve 
cephe-çatı kaplamasını holdingimizin 
inşaat şirketi Seha Yapı üstlendi. Bu 
bakımdan grup sinerjimizi daha önceki 
projelerimizde olduğu gibi Gabon’a da 
yansıtacağız.” dedi.  

LAMCI: “ORTA VE BATI AFRİKA’YA
ÖNEM VERİYORUZ”
Gabon’daki projelerinin bölge ülke-

İmaş makine, gabon’da yeni bir projeye start verdi

Imas makine launches a new Project in gabon

machinery company of Ittifak holding that has 
established flour, semolina and maize flour mills 
in almost 70 countries since the day it was es-
tablished; Imas added gabon from the West af-
rican nations into its references.

Kurulduğu günden bu yana 70’e yakın ülkede 
un, irmik ve mısır unu fabrikaları kuran İttifak 
holding’in makine şirketi İmaş, Batı afrika ülke-
lerinden gabon’u da referansları arasına ekledi.

..................................................................................................................................
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would be a strong reference for the company after the 
600-ton mill established in Nigeria as one of the regional 
countries, Lamci emphasized that Imas will realize new 
projects that would increase its efficiency in the region. 
Saying; “We desire to work together with our customer 
having an important place in the food industry in Central 
and West Africa on other milling investments in the regi-
on.”, Lamci underlined that they give special attention to 
Central and West Africa.

 “WE ATTACH GREAT IMPORANCE TO 
ENERGY EFFICIENCY”
Telling that for their customers they provide original 

solutions developed for the facilities such as barley se-
molina, barley flour, rye flour, oat flour, chickpea flour and 
whole wheat flour that have become a need together with 
the changing eating habits today; Lamci said: “Decre-
asing the energy consumption in the milling facilities is 
a subject that we have been discussing with precision 
on our works. It is possible to obtain important gains by 
decreasing the consumption costs of the energy consti-
tuting the largest expense after the raw material expense 
in the milling industry. Only 5% energy saving provides 
a sustainable competition power to the miller. Thus, we 
attach great importance to the energy efficiency in each 
new product we develop.”

lerinden Nijerya’da kurdukları 600 tonluk değirmenden 
sonra şirketleri için güçlü bir referans olacağını belirten 
Lamcı, İmaş’ın bölgedeki etkinliğini artıracağı yeni proje-
lere de imza atacağını vurguladı. “Orta ve Batı Afrika’da 
gıda alanında önemli bir yere sahip olan müşterimizle, 
bölgedeki diğer değirmen yatırımlarında da birlikte çalış-
mayı arzu ediyoruz” şeklinde konuşan Lamcı, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti ve  Nijerya’dan sonra Senegal’de de 
bir fuara katılacaklarını ifade ederek Orta ve Batı Afrika’ya 
özel bir önem verdiklerinin altını çizdi.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ÇOK BÜYÜK 
ÖNEM VERİYORUZ”
Günümüzde, değişen beslenme alışkanlıklarıyla birlikte 

ihtiyaç haline gelen arpa irmiği, arpa unu, çavdar unu, 
yulaf unu, nohut unu ve tam buğday unu gibi tesisler için 
geliştirdikleri özgün çözümlerini de müşterilerine sunduk-
larını söyleyen Lamcı; “Değirmen tesislerinde kullanılan 
enerji miktarını düşürmek, çalışmalarımızda hassasiyetle 
üzerinde durduğumuz bir husus. Öğütme sektöründe 
hammadde giderinden sonra en büyük gideri teşkil eden 
enerjinin kullanım maliyetlerini düşürerek önemli kazanım-
lar elde etmek mümkün. Sadece %5’lik enerji tasarrufu 
bile bir değirmenciye sürdürülebilir rekabet gücü sağlıyor. 
O yüzden geliştirdiğimiz her yeni üründe enerji verimliliği-
ne çok büyük önem veriyoruz” diye konuştu.
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Bulgur sanayicilerinin hedefi üretimde standart

The goal of the bulghur industrialists is 
obtaining standard in the production
.............................................................................................................

The members of Bulghur Manufacturers Association 
(BULSAD) came together at Gaziantep Mercantile Exchange 
(GTB) in order to determine 2014 goals and new production 
strategies. According to the 
announcement from GTB on 
the subject; at the meeting 
under the chairmanship of 
Gaziantep Mercantile Exc-
hange Chairman of the Board 
Ahmet Tiryakioglu and BUL-
SAD Chairman of the Board 
Ibrahim Sari, it was decided 
to get a standard in bulghur 
production and maintain the 
promotion activities required 
for export effectively in 2014 
while evaluating 2013 pro-
duction and export amounts.

Drawing attention to that 
bulghur is a strategic pro-
duct for Turkey, Gaziantep 
Mercantile Exchange Chair-
man of the Board Tiryakioglu stated that forming a standard 
in the production would facilitate the exports and maintain 
continuity in the exports.

Pointing out that 80% of bulghur production and exports 
is made by the manufacturers and exports from Gaziantep, 
BULSAD Chairman Ibrahim Sari stated also that Gaziantep 
is an important player in the bulghur industry of Turkey and 
they will conduct the necessary works for complying with 
the standard to be determined.

At the meeting held at Gaziantep Mercantile Exchange; it 
pointed out that efficiency was obtained from the successful 
works conducted by Pasta, Wheat, Pulses and Vegetable 
Oils Promotion Group (MBTG). MBTG Working Group Chair-
man Prof. Dr. Mustafa Bayram, who attended to the meeting, 
gave information on the successful works done by MBTG 
by making scientific evaluations about the industry. BULSAD 
Chairman Sari and association members thanked Ahmet Tir-
yakioglu for the successful works of MBTG in domestic and 
foreign markets and they stated that they will support the 
promotion activities with more efficient projects in 2014.

Bulgur Sanayicileri Derneği (BULSAD) üyeleri, 2014 yılı 
hedefleri ve yeni üretim stratejileri belirlemek için Gazi-
antep Ticaret Borsası'nda (GTB) bir araya geldi. Konuyla 

ilgili GTB'den yapılan açıkla-
maya göre; Gaziantep Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Tiryakioğlu 
ve BULSAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Sarı 
başkanlığında yapılan top-
lantıda, 2013 yılı üretim ve 
ihracat değerlendirmesi ya-
pılırken, 2014 yılında bulgur 
üretimine standart kazandı-
rılması ve ihracat için gerekli 
tanıtım faaliyetlerinin etkin 
olarak sürdürülmesi karar-
laştırıldı.

Bulgurun Türkiye için 
stratejik bir ürün olduğuna 
dikkat çeken Gaziantep Ti-
caret Borsası Başkanı Ah-

met Tiryakioğlu, üretimde standart oluşturmanın ihracatı 
kolaylaştıracağını ve ihracatta sürekliliğin sağlanacağını 
ifade etti. Bulgur üretiminin ve ihracatının yüzde 80’inin 
Gaziantepli üreticiler ve ihracatçılar tarafından gerçekleş-
tirildiğine dikkat çeken BULSAD Başkanı İbrahim Sarı da 
Türkiye’de bulgur konusunda Gaziantep’in söz sahibi ol-
duğunu ve belirlenecek standartlara uyulması için gerekli 
çalışmaları yürüteceklerini belirtti. 

Gaziantep Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantı-
da Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım 
Grubu (MBTG) tarafından yürütülen başarılı çalışmaların 
veriminin alındığına da dikkat çekildi. Toplantıya katılan 
MBTG Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bay-
ram, sektörle ilgili bilimsel değerlendirmelerde bulunarak 
MBTG’nin ortaya koyduğu başarılı çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. BULSAD Başkanı Sarı ve dernek üyeleri 
MBGT’nin yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü başarılı ça-
lışmalardan dolayı Ahmet Tiryakioğlu’na teşekkür ede-
rek 2014 yılında daha etkin projelerle tanıtım faaliyetlerini 
destekleyeceklerini ifade ettiler.

coming together at gaziantep mercantile Exchange (gTB), Turkish bulghur industrialists think 
that forming a certain standard in the bulghur production would facilitate the exports.

gaziantep Ticaret Borsası’nda (gTB) bir araya gelen Türkiye bulgur sanayicileri, bulgur üretimin-
de belli bir standart oluşturmanın ihracatı kolaylaştıracağı görüşünde.
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Japanese Kett laboratory put the new product PT-2700 
that will ensure automation in grains on the market. Put on 
the service of the industry in Turkey by Degirmen Sanayi ve 
Ticaret A.S., new humidity and temperature meter device 
PT-2700 is defined as an ideal control system for especially 
rice (paddy rice), corn, and wheat drying silos. The device, 
which can be used with the computers in the control centers 
after connected to the drying or filling silos of the companies, 
enables the users to control and watch the temperature and 
humidity of the grain consistently. When the device is mo-
unted for drying, it can stop the drying device automatically 
during humidity measurement. Using electrical resistance 
method as measurement method, the device has 10-35% 
humidity and 0-5 oC temperature measurement range.

Japon Kett laboratuvar cihazları firması, tahılda otomas-
yonu sağlayacak yeni bir ürünü PT-2700’ü piyasaya sürdü. 
Türkiye’de de Değirmen Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 
sektörün hizmetine sunulan yeni ısı ve rutubet ölçme cihazı 
PT-2700, özellikle pirinç (çeltik), mısır, buğday kurutma silo-
ları için ideal bir kontrol sistemi olarak tanımlanıyor. Firmala-
rın kurutma ya da dolum silolarına bağladıktan sonra kont-
rol merkezlerindeki bilgisayarlar aracılığıyla kullanabileceği 
cihaz, kullanıcıya tahılın ısı ve rutubetini sürekli bir şekilde 
kontrol etme ve izleme olanağı sağlıyor. Cihaz, kurutmaya 
monte edildiğinde, rutubet ölçümü esnasında otomatik ola-
rak kurutma cihazını durdurabiliyor. Ölçme yöntemi olarak 
elektrikli rezistans yöntemini kullanan cihaz, yüzde 10-35 
rutubet ve 0-5 oC sıcaklık ölçüm aralığına sahip. 

değirmen’den yeni rutubet 
ve ısı ölçer

new humidity and temperature 
meter from degirmen
...........................................................................

degirmen Sanayi ve Ticaret a.S., presents new 
humidity and temperature meter of japanese 
Kett company to the taste of the industry.

değirmen Sanayi ve Ticaret a.ş., japon Kett fir-
masının yeni ısı ve rutubet ölçme cihazını sektö-
rün beğenisine sunuyor.
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Alapala realized the delivery of a new turnkey automa-
ted flour mill that has a capacity of 160 tons / 24 hours 
of production to Astarta FZE that is based in the Hamri-
yah Freezone, Sharjah, United Arab Emirates.

Alapala designed and supplied a flexible mill which 
enables Astarta FZE to mill blends of different types of 
wheat to produce a variety of high quality flours required 
by the local U.A.E. and export markets. 

Astarta FZE was established in April 2010 in the Ham-
riyah Freezone, Sharjah. The Hamriyah Freezone, which 
is next to the Hamriyah Port made it the ideal position 
fort receiving wheat, which is imported by ship. Alapala 
as part of the contract also supplied steel silos having a 
capacity of 20.000 tons of storage for wheat.

The company made an agreement with Alapala for 
another project. 
According to 
the new agre-
ement signed 
between As-
tarta FZE and 
Alapala; Ala-
pala will ins-
tall a bulk flour 
loading facility 
with a capacity 
15 tons / hour 
into trucks. This 
new facility will 
enable Astarta 
FZE to service 
its large indust-
rial clientele by 
delivering flour 
in bulk.

Alapala, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah bölgesin-
de bulunan Hamriyah Serbest Bölgesi’ndeki Astarta FZE 
firmasının günlük 160 ton (24 saat) üretim kapasitesine 
sahip anahtar teslim otomatik un değirmeninin teslimatını 
gerçekleştirdi.

Alapala’nın farklı türdeki buğdayların öğütülmesine ola-
nak sağlayacak şekilde tasarladığı ve hayta geçirdiği es-
nek değirmen, Astarta FZE firmasının yurtiçi ve yurtdışı 
pazarları için gereken yüksek kalite un çeşitleri üretimine 
önemli oranda katkı sağlayacak. 

2010 yılında Sharjah’taki Hamriyah Serbest 
Bölgesi’nde kurulan Astarta FZE, Hamriyah Limanı’na 
yakın konumu nedeniyle, gemiyle ithal edilen buğdayın 
alınması için ideal bir lokasyona sahip. Alapala, firmayla 
yaptığı sözleşme kapsamında, ithal edilen buğdayın de-

polanması için gereken 
20 bin tonluk kapasite-
ye sahip çelik siloların 
kurulumunu da gerçek-
leştirdi.

Firma, Alapala ile 
önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirilecek başka 
bir proje için de anlaştı. 
Astarta FZE ile Alapala 
arasında imzalanan yeni 
anlaşmaya göre; Alapa-
la, firma için saatte 15 
tonluk yükleme yapa-
bilecek toplu un yükle-
me tesisi kuracak. Yeni 
tesis, Astarta FZE’nin 
geniş endüstriyel müş-
terilerine yönelik un te-
minini kolaylaştıracak.

Alapala’dan B.A.E.’nde 
Bir Başarı Daha

Another Sucsess For 
Alapala In The U.A.E
..........................................................

As one of the important brands of the milling 
technologies industry, Alapala established a 
turnkey plant with 160 ton/24 hour production 
capacity for Astarta FZE company in the United 
Arab Emirates.

Değirmen teknolojileri sektörünün önemli marka-
larından Alapala, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 
Astarta FZE firması için 160 ton/14 saat üretim 
kapasitesine sahip anahtar teslimi tesis kurdu.
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Visiting Chamber of Commerce and Industry in Diyar-
bakir; Food, Agriculture and Livestock Minister M. Mehdi 
Eker talked about the claims on wheat stocks. Emphasi-
zing that Turkey does not have any problems with wheat 
stocks, Minister Eker said: “We just expressed our worry 
about the drought. We started a fieldwork on the effects of 
the drought on the agricultural production in 81 provinces. 
If the spring rainfall is enough, then we do not have to worry 
about. 

Some speculations are being made over the drought. So-
mebody says something and disaster scenarios are made 
from that. There is a huge agriculture potential in 12 provin-
ces of this region. None of these provinces have drought 
problem. There are small spring rainfall problems in some 
of the other regions. 

Works about these problems are in progress. When it co-
mes to our stocks, Turkish Grain Board has a wheat stock 
of 2 million 700 thousand tons. This is a significant amount 
and is open for sale. There are also 1 million tons of corn 
and 700 thousand tons of barley for sale. Thus, we have 
enough stocks. 

Turkey’s one-year wheat need is between 17 and 18 million 
tons. When this amount is reached; the product will be eno-
ugh for the use of bread, bulghur, pasta, seed and feed. We 
produced 22 million tons in 2013, 20.5 million tons in 2012 
and 21.8 million tons in 2011. According to these figures, 
we always produced more than what we needed. Turkey’s 
industrialists not only process and sell Turkey’s surplus; but 
also they buy, process and sell for exporting within the inter-
national projects. In terms of that, Turkey is a country that 
exports the world's highest amounts of wheat flour.”

Diyarbakır’da Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, buğ-
day stoklarıyla ilgili iddialar hakkında konuştu. Türkiye’nin 
buğday stokuyla ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayan 
Bakan Eker, şunları dile getirdi: “Biz sadece kuraklık-
la ilgili endişemizi ifade etmiştik. 81 vilayette kuraklığın 
tarımsal üretime olan etkileriyle ilgili sahada bir çalışma 
başlattık. 

Eğer ilkbahar yağışları iyi giderse öyle korkulacak bir 
şey olmaz. Kuraklık üzerinden spekülasyonlar yapılıyor. 
Biri bir laf söylüyor ve onun üzerinden felaket senaryoları 
yazılıyor. Bölgedeki 12 vilayette çok büyük bir tarım po-
tansiyeli var. 

Bu illerin hiçbirinde kuraklık problemi yok. Diğer bazı 
bölgelerde ufak tefek ilkbahar yağışlarıyla ilgili sorunlar 
oldu. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Şimdi stoklarımı-
za gelince şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi’nin elinde 2 
milyon 700 bin ton buğday stoku var. Bu çok önemli bir 
miktar ve satışa açık. Satışa açık 1 milyon ton mısır, 700 
bin ton arpa var. 

Dolayısıyla elimizde stoklarımız yeterli. Türkiye’nin bü-
tün bir yıl için buğday ihtiyacı 17 ile 18 milyon ton arasın-
dadır. Bu sayıya ulaşıldığı zaman, ekmek, bulgur, makar-
na, tohum ve yem için hepsine yetiyor. Biz 2013 yılında 
22 milyon ton, 2012’de 20.5 milyon ton, 2011’de 21.8 
milyon ton ürettik. 

Bu sayılara göre hep ihtiyacımızın çok çok üzerinde 
ürettik. Türkiye’nin sanayicileri Türkiye’nin fazlasını işleyip 
satmakla kalmıyor, uluslararası projede ihraç etmek için 
alıp, işleyip satıyorlar. Türkiye bu anlamda dünyanın en 
yüksek miktarda buğday unu ihraç eden ülkesidir.”

Bakan Eker: 
“Türkiye’nin buğdayda 
stok ihtiyacı yok”

minister Eker: 
“Turkey does not need 
wheat stocks”
................................................................

at an event in diyarbakir; Food, agriculture 
and Livestock minister m. mehdi Eker, said that 
Turkey does not have any problems in wheat 
stocks.

gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanı m. mehdi Eker, 
diyarbakır’da katıldığı bir etkinlikte Türkiye’nin 
buğday stoklarıyla ilgili bir sorunu olmadığını 
söyledi.
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BaKLİyaT İşLEmE 
TEKnOLOjİLErİ

PuLSES PrOcESSIng 
TEchnOLOgIES

The most important technologies used in pulses processing consist 
of sorting and classifying systems as the most important factors af-
fecting the quality in pulses are the foreign substances and damaged 
grains. Separating of them from the product and minimizing the 
product loss in this process are important indicators of efficiency.

Bakliyatta işlemede kullanılan en önemli teknolojiler, ayıklama ve sı-
nıflandırma sistemlerinden oluşmaktadır. Çünkü bakliyatta kaliteyi 
etkileyen en önemli unsurlar yabancı maddeler ve bozuk tanelerdir. 
Bunların üründen uzaklaştırılması ve bu süreçte ürün kaybının müm-
kün olan en alt düzeyde olması ise firmalar için önemli bir verimlilik 
göstergesidir.

As a significantly important foodstuff 
for human nutrition with high nutrition 
values in their content, pulses have 
been demanded more and more with 
the increase in healthy living trend. To-
gether with that, processing of pulses 
varieties efficiently and qualifiedly gains 
importance. The most important stage 
in processing of pulses is sorting and 
classification. Sorting the pulses vari-
eties from the foreign substances with 
the minimal loss as possible and clas-
sifying them properly in terms of quality 
have become much easier with the help 
of current technologies. It is not quite 
possible to encounter many foreign 
substances, to which we used to enco-
unter in our kitchens in the past, in the 
packaged pulses we buy from the mar-
kets today. This indicates how much 
the technology has been improved. We 
tried to discuss the importance of the 
technology in pulses processing and 
prominent technologies on this issue.

İçerdikleri yüksek besin değerleriyle in-
san beslenmesi için son derece önemli 
birer gıda hammaddesi olan bakliyatlar, 
sağlıklı yaşam trendinin artmasıyla bir-
likte daha çok talep edilir hale geldiler. 
Bununla birlikte bakliyat çeşitlerinin 
verimli ve kaliteli bir şekilde işlenmesi 
de önem kazanıyor. Bakliyatın işlen-
mesindeki en önemli süreç ayıklama 
ve sınıflandırmadır. Bakliyat çeşitlerinin 
mümkün olan en az kayıpla yabancı 
maddelerden ayıklanması ve kalitesi-
ne göre doğru şekilde sınıflandırılma-
sı, günümüzün teknolojileri sayesinde 
çok daha kolay bir hale geldi. Eskiden 
mutfaklarımıza giren bakliyat çeşitlerin-
de rastlayabildiğimiz pek çok yabancı 
maddeye, bugün marketlerden aldığı-
mız ambalajlı bakliyatlarda rastlamak 
pek mümkün değil. Bu da teknolojinin 
kat ettiği gelişmeye işaret ediyor. Bu 
sayımızda, bakliyat işlemede teknoloji-
nin önemine ve öne çıkan teknolojilere 
değinmeye çalıştık.
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Baklİyat: 
yEnİLİKÇİ TEKnOLOjİyLE 
yüKSEK KaLİTE vE vErİm

Pulses: 
InnOvaTIvE TEchnOLOgy 

dELIvErS hIghEr 
QuaLITy and yIELdS

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

Humans have cultivated pulses for millennia. Most no-
tably, archaeologists have found evidence of pulse pro-
duction from the Ravi River area of Punjab in India, the 
seat of the Indus Valley civilization, dating back as far as 
c3300BCE. And, throughout the intervening centuries, 
pulses have continued to be an essential crop, which, 
along with all leguminous crops, are considered to be an 
important contribution to both food and nutritional se-
curity. 

The Food and Agriculture Organization (FAO) recogni-
ses 11 primary pulses as leguminous crops that ‘produce 
between one and twelve seeds of variable size, shape, 
and colour within a pod’. They are highly prized for their 
nutrient content and are rich in protein, carbohydrate, vi-
tamins and minerals. 

The global pulse market was estimated at 70.4 million 
tonnes (mt) in 2012, with Canada accounting for app-
roximately 35% of the global pulse trade. India, which 
contributes 23% of the total share of production of pul-

İnsanlar binlerce yıldır bakliyat ekimi gerçekleştiriyor. En 
önemlisi de arkeologların, M.Ö. 3300’lü yıllarda yaşamış 
İndus Vadisi Uygarlığının yerleşim alanı olan Hindistan’ın 
Pencap eyaletinin Ravi Nehri bölgesinde, bakliyat üretimiy-
le ilgili izler bulmalarıdır. Bakliyat, sonraki yüzyıllar boyunca 
da, diğer tüm baklagillerle birlikte hem gıda hem de gıda 
güvenli için önemli bir katkı olarak düşünülen temel ürün-
lerden birisi olmaya devam etti.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO); ‘kabuk içinde değişik bo-
yut, şekil ve renklerde bir ile oniki arasında tohum üreten’ 
baklagil ailesinden 11 tane temel bakliyatı tanımlıyor. Bu 
ürünler; besleyici içeriklerinden ve protein, karbonhidrat, 
vitamin ve mineral açısından zengin olduklarından dolayı 
çok değerli görülüyorlar.

Küresel bakliyat pazarının 2012 yılında 70.4 milyon ton ol-
duğu ve Kanada’nın bakliyat ticaretinin yaklaşık %35’ini elin-
de bulundurduğu tahmin ediliyor. Bakliyat üretimine %23’lük 
payıyla katkı sağlayan Hindistan’ın, 2016-17 sezonuna kadar 
yıllık 18-21 milyon tonluk bakliyat üretimi gerçekleştirmesi 

Head of Bühler’s Pulses Business Segment
Bakliyat İşletme Bölümü Başkanı

Prasad JARIPATKE

Bühler AG

gelişmekte olan dünyanın büyük kısmı, günlük enerji alımının en az %10’luk kısmını karşılayabilmek 
için bakliyatı tercih ediyor ve bu paha biçilemez ürünlere olan talep de artmaya devam ediyor. Buna 
bağlı olarak, tüm bakliyat işleyiciler daha fazla ve daha iyi bakliyat elde etmek,  zararı azaltmak ve 
kalite ile istikrarı geliştirmek için zorlu koşullardan geçmektedir. 

much of the developing world relies on pulses in order to obtain at least 10% of their daily energy in-
take and the demand for these invaluable products continues to increase. With this backdrop, pulse 
processors everywhere are being challenged to produce ever more and ever better pulse products, 
reduce their wastage and improve quality and consistency.
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ses, is expected to produce around 18-21 mt of pulses 
annually, up to 2016-17. However, in India alone, sig-
nificant domestic shortages are anticipated, despite the 
Indian government’s interventions on pulse exports. To 
meet its shortfalls, India is likely to import nearly 17% of 
its requirements for pulse from countries such as Cana-
da, Myanmar, Australia and some African countries, with 
yellow peas accounting for half and other pulses such as 
pigeon pea, black gram, mung bean and chickpea acco-
unting for the remaining 50%.

MAKING THE MOST OF PULSES
Pulses, like any other grains, consist of starchy endos-

perms - a fat rich germ or embryo - and an outer hard 
protective layer, known as the husk or hull. However, un-
like cereals such as rice and wheat, both the seed coat 
covering the grain and the underlying endosperm are 
firmly attached by a naturally occurring gum layer. The 
strength of this attachment varies with the differing types 
and the origins of the pulses, making them either easy or 
hard to dehull. In lentils and chickpeas, the gum layer is 
loosely bound, so they need relatively little pre-treatment. 
Pigeon peas and mung beans, on the other hand, require 
the addition of oil, tempering and intermediate drying, in 
order to remove their hulls.

In order to remove this seed coat and split the nutriti-
ous cotyledon into halves, pulses are milled – a process 
that improves the digestibility, texture, cooking quality 
and palatability of pulses. 

Any equipment dedicated to the intricate processing 
of pulses must overcome the various adhesive forces 
within the grain, with minimum loss of the endosperm. 
So, knowledge of the properties and behaviour of the 
raw material is essential before the process flow of any 
plant can be determi-
ned if higher yields, 
better product quality 
and increased profits 
are to be achieved. 
Successful pulse pro-
cessing plants are de-
signed and engineered 
to produce not only the 
desired end product 
but also to handle the 
individual pulses being 
processed according 
to their specific requi-
rements.

Pulse quality is often 
defined by appearan-

bekleniyor. Fakat yalnızca Hindistan’da, hükümetin bakliyat 
ihracatına olan müdahalelerine rağmen, önemli bir bakli-
yat sıkıntısı yaşanması bekleniyor. Bu açığı kapatmak için 
Hindistan’ın Kanada, Myanmar, Avustralya ve bazı Afrika ül-
kelerinden ihtiyacının %17’lik kısmını ithal etmesi muhtemel 
gözüküyor. İthal edilecek ürünlerin yarısını sarı bezelye oluştu-
rurken kalan yarısını da güvercin bezelye (pigeon pea), siyah 
gram, maş fasulyesi ve nohut oluşturuyor.

BAKLİYATTAN EN İYİ ŞEKİLDE 
YARARLANMAK
Diğer tüm tahıllar gibi bakliyat da yağ açısından zengin 

tohum ya da embriyodan oluşan nişastalı endosperm ve 
kabuk veya gövde olarak adlandırılan koruyucu sert dış 
katmandan oluşmaktadır. Fakat pirinç ve buğday gibi di-
ğer tahılların aksine, hem taneyi saran tohum kabuğu hem 
de altındaki endosperm doğal olarak meydana gelen zamk 
katmanı ile sıkıca birbirine bağlıdır. 

Bu bağın gücü bakliyatın türüne ve köküne de bağlıdır 
ve kabuklarının kolay ya da zor olarak soyulmasında be-
lirleyicidir. Mercimek ve nohutta zamk katmanı gevşek bir 
şekilde bağlıdır; bu yüzden de oldukça az miktarda ön iş-
leme tabi olurlar. Güvercin bezelye (pigeon pea) ve maş 
fasulyesi ise kabuklarının soyulması için yağ eklenmesine, 
tavlamaya ve ara kurutmaya gereksinim duyar.

Tohum kabuğunu soymak ve besleyici çeneğin ikiye ay-
rılmasını sağlamak için bakliyat; sindirilebilirliği, dokusu, pi-
şirme kalitesi ve lezzetini geliştiren bir süreçle işlenir.

Karmaşık bakliyat işleme sürecinde kullanılan tüm ekip-
manlar, minimum endosperm kaybına yol açacak şekilde 
tane içindeki çeşitli yapışkan etkilerin üstesinden gelme-
lidir. Bu sebeple; eğer yüksek verim, daha iyi ürün kali-
tesi ve kar oranında artış isteniyorsa, herhangi bir tesisin 

işleme akışı belirlenme-
den önce hammadde-
nin özellikleri ve tepkisi 
hakkındaki bilgilerin edi-
nilmesi esastır. Başarılı 
bakliyat işleme tesisleri, 
sadece arzu edilen nihai 
ürünü üretmek için değil, 
ayrıca özel gereksinimle-
rine göre işlenen her bir 
bakliyatın elden geçiril-
mesi için de tasarlanıp 
düzenlenmektedir.

Bakliyat kalitesi, ge-
nellikle görünümü ve ya-
bancı maddelerin yoklu-
ğu ile tanımlanmaktadır. 
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ce, and by the absence of foreign material, with pulses 
generally being separated into three grades: grade one 
promises a good consistent colour with sharp edges and 
no damage to the surface of the pulse; grade two inclu-
des grains that appear inferior, due to uneven splitting; 
and grade three consists of brokens, where half of the 
grain is missing and these are often sold as animal feed.

Ultimately, the criteria dictating the processing of any 
pulse is yield. High impurity levels and difficult processing 
parameters can lower yield, unless the pulse is proces-
sed with the utmost care.  Modern technologies are now 
available to ensure gentle processing in combination with 
proper conditioning of the grain. These technologies, 
perfected over the years by experienced suppliers such 
as Bühler , can ultimately bring dramatic increases in yi-
eld. The automation and sophistication they bring to the 
pulse production process help reduce damage, provide 
far more efficient separation of impurities and far better 
recovery of valuable product such as lighter grains, which 
would otherwise be rejected into the waste stream.

As with all manufacturing industries, profitability and 
sustainability are critical factors for processors of agri-
cultural commodities as they operate in an increasingly 
competitive world.  In order to compete, pulse proces-
sors are adopting ever more modern and efficient pro-
cessing methods in order to achieve the consistent pro-
duct quality, reduce losses and increase productivity.

Complete processing solutions, supplied by recogni-
sed solution-providers, drawing on their experience and 
expertise in equipment integration, are taking today’s 
pulse processors to levels of productivity, consistency, 
safety and efficiency not possible before with individual 
pieces of machinery.

State-of-the-art automation and control systems can 
help pulse manufacturers achieve a higher degree of pro-
cess flexibility and a higher output than ever before. They 
also help to reduce processors’ dependency on labour 
and offer smoother operation. The payback from an au-
tomated plant is rapid when calculated in terms of redu-
ced downtime, reduced operational costs and reduction 
in manual intervention plus greater capacity.

A successful turnkey solution for pulse processing in-
volves the full plant layout, from incoming raw material 
to delivery of the end product, including such elements 
as aspiration systems that keep the plant free from dust 
and maintain the optimum hygienic working environment 
inside the mill.

Although, general process flows remain unchanged, 

Kalite açısından da bakliyatlar üç sınıfa ayrılır: birinci sınıf 
kalitede, keskin kenarlarla sabit bir renge sahip olan bak-
liyatın üzerinde hiçbir zarar göze çarpmaz; ikinci sınıf kali-
tede, eşit olmayan kesimlerden dolayı daha düşük kalitede 
bir görünüm elde edilir; üçüncü sınıf kalitede ise bakliyat, 
tanenin yarısının olmadığı kırık tanelerden oluşur ve genel-
likle hayvan yemi olarak satılır.

Son olarak, herhangi bir bakliyatın işlenmesini belirleyen 
kriter verimdir. Eğer bakliyat işlenirken azami özen gösteril-
miyorsa, yüksek oranda yabancı maddeler ve zorlu işleme 
parametreleri verimi düşürebilir. Tanenin uygun bir şekilde 
şartlandırılmasıyla birlikte yumuşak bir işleme tutulmasını 
sağlayan modern teknolojiler mevcuttur. Bühler gibi tecrü-
beli tedarikçiler sayesinde, yıllar geçtikçe mükemmelleşen 
bu teknolojiler verimde önemli ölçüde artış sağlayabilirler. 
Bakliyat üretim sürecine sundukları otomasyon ve çok 
yönlülük; zararı azaltmaya, yabancı maddelerin daha et-
kin şekilde ayrıştırılmasına ve daha hafit tane olarak atık 
koluna atılacak olan değerli ürünlerin daha iyi bir şekilde 
kurtarılmasına yardımcı olur.

Giderek daha rekabetçi bir dünyada faaliyet gösterdikleri 
için tüm imalat sanayilerinde olduğu gibi tarımsal emtia iş-
lemcileri için de kârlılık ve sürdürülebilirlik kritik faktörlerdir. 
Rekabet edebilmek için, bakliyat işleyicileri daha modern ve 
etkin işleme metotlarını tercih ediyorlar; böylece sabit ürün 
kalitesi, kayıpların azaltılması ve verimin arttırılması sağlan-
mış oluyor. Ekipman entegrasyonunda tecrübe ve uzman-
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significant differences in the characteristics of pulses 
with different origins can be effectively absorbed into the 
design of a turnkey solution. These differing characteris-
tics include changing impurity levels, moisture contents, 
size and yield plus the strength of gum layer between the 
seed and coat. The amount of damage or purity in the 
incoming material can vary significantly and this variation 
can be accommodated very effectively within a fully auto-
mated turnkey solution, which can also be programmed 
to respond to the required resting times, drying frequ-
encies and hulling passes involved. A complete turnkey 
solution is designed and engineered to take each of the-
se challenging factors into account. It can deliver on pre-
cleaning and fine cleaning, grading, drying, de-hulling, 
splitting, optical sorting and polishing processes with the 
optimum in throughput, improved productivity and con-
sistency in product quality, reduced operating costs, and 
boost to yields. 

Understanding the evolving customer and market re-
quirements is key. A technology provider needs to un-
derstand the intricacies involved in each stage of pulse 
processing, in order to increase yield and ensure a more 
profitable product, clean and free from foreign materi-
al, and consistently. The best pulse processing solution 
adapts to the complexities of different pulses, the varying 
qualities of incoming material and the requirements of dif-
ferent regions, in order to allow cutting edge technology 
to play its role in this crucial and ever expanding industry. 

lıklarını sunan tanınmış çözüm tedarikçileri tarafından sağla-
nan tam işleme çözümleri, günümüzün bakliyat işleyicilerini, 
daha önce tek tek makine parçalarıyla mümkün olmayan 
verimlilik, tutarlılık, güvenlik ve etkinlik seviyelerine çıkartıyor.

Son teknoloji ürünü otomasyon ve kontrol sistemle-
ri, bakliyat üreticilerine daha yüksek seviyede işleme 
esnekliği ve daha önce elde edilmemiş derecede ürün 
verimliliği elde etmede yardımcı oluyor. Ayrıca işleyicile-
rin işgücüne olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olup 
daha sorunsuz bir operasyon sunuyor. Arıza süreleri, iş-
leme maliyetleri ve elle müdahalenin azaltılmasıyla elde 
edilen daha fazla kapasite göz önünde bulunduruldu-
ğunda; otomasyon uygulanan bir tesiste geri dönüşler 
daha hızlı olacaktır.

Bakliyat işleme için başarılı bir anahtar teslim çözüm; 
tesisi tozdan koruyan ve değirmenin içerisinde en üst se-
viyede hijyenik çalışma ortamı sağlayan havalandırma sis-
temleri de dahil, gelen hammaddeden nihai ürünün teslim 
edilmesine kadarki bütün tesis düzenini kapsar.

Genel işleme akışları değişmemesine rağmen, farklı kö-
kenlere sahip bakliyatların özelliklerindeki önemli farklılıklar, 
etkili anahtar teslimi çözüm tasarımıyla ortadan kaldırılabi-
lir. Bu farklı özellikler arasında; yabancı madde seviyelerin-
de, nem içeriğinde, ebatlarında ve veriminde değişiklik ile 
tohum ve kabuk arasındaki zamk katmanının mukavemeti 
yer almaktadır. 

Gelen maddenin hasar veya saflık miktarı büyük oranda 
değişiklik gösterebilir ve bu değişiklik gerekli dinlendirme 
sürelerine, kurutma sıklıklarına ve kabuk soyma geçişleri-
ne yanıt verebilecek şekilde programlanmış tam otomatik 
anahtar teslim çözümlerle etkin bir şekilde giderilebilir. Tam 
bir anahtar teslim çözüm, bu zorlayıcı etkenlerin her biri-
ni hesaba katmak için tasarlanmıştır. Böyle bir çözüm, en 
yüksek düzeyde verimle ön temizleme, hassas temizleme, 
sınıflandırma, kabuk soyma, kesme, optik sınıflandırma ve 
cilalama süreçlerini yerine getirebilir, verimliliği geliştirebi-
lir ve tutarlı ürün kalitesi, düşük işletim maliyetleri, yüksek 
randıman sağlayabilir.

Değişen müşteri ve piyasa gereksinimlerini anlamak 
önemli bir noktadır. Daha karlı bir ürün elde edilmesi, ürün-
lerin temizlenmesi ve yabancı maddelerden arındırılması ve 
de istikrar sağlanabilmesi için bir teknoloji tedarikçisinin, 
bakliyat işlemenin her bir aşamasında yer alan incelikleri 
anlaması gerekmektedir. En iyi bakliyat işleme çözümü; bu 
çok önemli ve sürekli genişleyen sanayi içerisinde, üzerine 
düşen görevi yapabilmesine olanak sağlayan son tekno-
lojiyi kullanması için farklı bakliyatların zorluklarına, gelen 
maddenin değişen kalitesine ve farklı bölgelerin gereksi-
nimlerine uyum sağlar ve düzenler.



50 February • Şubat 2014

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

MILLER MAGAZINE

OPTİK ayIKLamada 
yEnİ SEa chrOmE

nEW SEa chrOmE 
FOr OPTIcaL SOrTIng
...........................................................................

SEa is assertive about SEa chrome that is the 
latest sorting machine. The company defines 
the product as a color sorting technology that 
has the near human eye vision. Equipped with 
high resolution full-color rgB trichromatic cam-
eras combining with hIS software system, SEa 
chrome is the result of 40-year know-how of the 
company.

SEa, en son ayıklama makinesi olan SEa chro-
me konusunda son derece iddialı. Firma ürünü, 
insan gözünün görme yetisine yakın bir renk ay-
rım teknolojisi olarak tanımlıyor. hSI yazılım sis-
temiyle birlikte yüksek çözünürlüklü tam renkli 
rgB trikromi kameralarla donatılan SEa chro-
me, firmanın 40 yıllık bilgi birikiminin sonucu.

Having an experience of over 40 years in pulses sorting 
technologies, SEA is very assertive about the new opti-
cal sorting system SEA Chrome. Giving information to our 
magazine on the new product, the company emphasizes 
that SEA sorting machines play a leading role into the op-
tical electronic sorting industry. 

In its announcement, the company underlines as fol-
lows: “Our strong market position is the result of over 40 
years of know-how in development and production of op-
tical electronic color sorting equipment. This enables us 
to offer the most innovative and flexible sorting solutions 
based on a technical experience and a strong concept.”

COLOR SORTING WITH NEAR 
HUMAN EYE VISION
The latest sorting machine introduced to the market 

is the SEA Chrome optical sorters, equipped with high-
resolution full-color RGB trichromatic cameras which, 
combined with HSI software system, allow a near human 
eye vision color sorting technology. The company gives 
the information about the new product as follows: “SEA 
Chrome system is also equipped with a shape-sizing 
function integrated into the system, to sort out elements 
according to their geometric characteristics.

The hardware system is organized with easily replace-

Bakliyat ayıklama ve sınıflandırma teknolojileri üretiminde 
40 yılı aşkın bir deneyime sahip olan SEA, yeni optik ayık-
lama sistemi SEA Chrome konusunda son derece iddialı. 
Yeni ürünle ilgili dergimize bilgi veren firma, alanında yılların 
deneyimine sahip olan SEA ayıklama makinelerinin, optik 
elektronik ayıklama endüstrisinde önemli bir role sahip ol-
duğunu vurguluyor.

Firma yaptığı açıklamada şunları vurguluyor: “Pazarda-
ki güçlü konumumuz, optik elektronik renk sınıflandırma 
ekipmanlarının geliştirilmesi ve üretimindeki 40 yıllık bilgi 
birikimimizin sonucudur. Bu birikim sayesinde, teknik tec-
rübeye ve güçlü konseptlere dayanan yenilikçi ve esnek 
ayıklama çözümleri sunabilmekteyiz.”

İNSAN GÖZÜNE YAKIN BİR RENK AYRIMI
Firmanın piyasaya sunduğu en son ayıklama makinesi 
SEA Chrome. İnsan gözünün görme yetisine yakın bir 
renk ayrım teknolojisi sunan SEA Chrome, HSI yazılım 
sistemiyle birlikte yüksek çözünürlüklü tam renkli RGB 
trikromi kameralarla donatılan bir optik ayıklayıcı. Firma, 
yeni ürünle ilgili şu bilgileri veriyor: “SEA Chrome sistemi, 
elementleri geometrik özelliklerine göre ayırmak için sis-
teme entegre edilmiş şekillendirme-boyutlandırma fonk-
siyonuyla donatılmıştır.

Donanım sistemi, son SMD ve FBGA teknolojileri kullanıla-
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able electronic boards, using the ultimate SMD and FBGA 
technologies. Self-control functions (auto-diagnostics and 
auto-calibration) ensure an excellent operational stability. 
LED lighting and back-ground systems, exclusively de-
signed for SEA sorting machines, allow the most precise 
focusing of the beam on the inspection line.

Program settings and adjustments are performed thro-
ugh user-friendly software, which allows the real image 
setting directly on the sorter touch-screen, to establish the 
defective elements to sort out.  SEA CHROME software 
setting can count on the 16 families of defects adjust-
ment, as well as the combination of said 16 groups. SEA 
Chrome sorters are available from 1 to 7 chutes, to satisfy 
any production capacity.”

THE LATEST TECHNOLOGY THAT MEETS THE 
INCREASING NEEDS

Stating that SEA Chrome perfectly suits the needs of 
modern food and non-food processing systems that de-
mand the optical sorters ability to detect and reject pro-
ducts having a similar color but with different shades, the 
company adds: “Some typical examples for which the hig-
hest sorting accuracy is required are the allergen removal, 
in particular soy beans out of wheat, or separation of ele-
ments containing gluten out of gluten-free cereals (maize, 
rice, buckwheat).

Other evident advantages arising from SEA Chrome 
application can be found into mixed-colors pulses process 
(kidney beans, lentils, peas, fava beans, etc.), for which 
the monochromatic, and even bi-chromatic optical sorting 
technologies are not able to grant the excellent performan-
ce assured by SEA Chrome trichromatic technology.

For some special applications, SEA Chrome can be 
equipped with additional NIR and InGaAs cameras, to 
identify through infrared some defects and contaminati-
ons, that wouldn’t be de-
tectable in the visible light; 
therefore, the combination 
with RGB allows exploiting 
all the four frequencies.

SEA Chrome represents 
nowadays the state-of-
the-art optical sorting 
technology which is able 
to match the increasingly 
stringent requirements 
of food commodities in-
dustry, ensuring that sa-
fety and purity require-
ments are met.”

rak kolayca değiştirilebilen elektronik panolarla edilmekte-
dir. Kendi kendine kontrol fonksiyonları (otomatik diagnos-
tik ve otomatik kalibrasyon) mükemmel bir operasyonel 
istikrar sağlamaktadır. Sadece SEA ayıklama makineleri 
için tasarlanmış olan LED aydınlatma ve arka plan sistem-
leri, ışınların kontrol hattı üzerinde en hassas şekilde odak-
lanmasını sağlar.

Program ayarları ve düzeltmeler; kusurlu unsurları ayı-
rabilmek için doğrudan ayıklayıcı dokunmatik ekranının 
üzerinden gerçek görüntü ayarını sağlayan kullanıcı dostu 
bir yazılım aracılığıyla yapılmaktadır. SEA Chrome yazılım 
ayarı, 16 çeşit kusurun yanı sıra bu 16 çeşit kusurun kom-
binasyonun da sayabilmektedir. SEA Chrome ayıklayıcılar, 
tüm üretim kapasitelerini karşılayabilmek için 1’den 7 olu-
ğa kadar değişebilmektedir.”

ARTAN İHTİYAÇLARI KARŞILAYAN 
SON TEKNOLOJİ
SEA Chrome’un modern gıda ve gıda dışı işleme sistemle-
rinin, benzer renge ancak farklı tonlara sahip ürünleri tespit 
etme ve reddetme becerisine sahip optik ayırıcı ihtiyaçla-
rını en iyi şekilde karşıladığını belirten firma, açıklamasına 
şunları ekliyor: “Yüksek ayıklama doğruluğu gerektiren bazı 
tipik numuneler, özellikle buğdaydan soya fasulyesi veya 
glutensiz tahıllardan (mısır, pirinç,  karabuğday) gluten içe-
ren unsurların ayrılmasında, var olan alerjenlerin çıkarılma-
sını gerektirir.

SEA Chrome uygulamasından elde edilebilecek diğer 
avantajlar karışık renkli bakliyat işleme (barbunya, merci-
mek, bezelye, fava bakla, vb.) alanında da görülebilir. Bu-
rada tek renkli, hatta iki renkli optik ayıklama teknolojileri, 
SEA Chrome üç renkli (trikromi) teknolojinin sağladığı mü-
kemmel performansı sunamamaktadır.

Bazı özel uygulamalarda SEA Chrome, normal ışıkta belir-
lenemeyen kusur ve kontaminasyonları, kızılötesiyle belir-

leyebilmek amacıyla ek NIR 
ve InGaAs kameralarla do-
natılabilmektedir. Böylece 
RGB kombinasyonu, dört 
frekanstan da yararlanılma-
sını sağlar.

SEA Chrome, günümüzde 
güvenlik ve temizlik ge-
reksinimlerinin sağlandığı 
gıda emtiaları endüstrisi-
nin artan zorlayıcı ihtiyaç-
larını karşılayabilen son 
teknoloji ürünü optik ayık-
lama teknolojisini temsil 
etmektedir.”
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BAKLİYAT TEMİZLEME 
VE SINIFLANDIRMADA 

BÜHLER FARKLILIĞI 

BÜHLER DIFFERENCE IN 
CLEANING AND SORTING 

OF PULSES
................................................................

It is known that Bühler machineries are used more in 
grain cleaning and sorting widely in our country. When you 
look at the flour mills, rice milling plants, semolina mills and 
pasta facilities becoming prominent for quality and capa-
city; you see Bühler machineries. However; you may not 
realize immediately that Bühler produce highly successful 
solutions in the pulses industry in which we play an impor-
tant role in the world trade.

With the participation of Schmidt-Seeger company 
established in 1862 to the group on September 2010, 
Bühler’s product range further extended. Thus, Bühler has 
become a perfect choice for the ones willing to catch the 
latest technology in the pulses industry.

The product properties in the pulses consumption of our 
country compared vary to other countries. When we look 
at the countries consuming the pulses most in the world 
like India and China; we see that they do not consume the 
products like lentil and chickpea as grain. These kinds of 
products are sold and cooked by being cracked and pow-
dered. Under such circumstances, there are processing 
and cooking techniques only unique to us in the pulses 

Ülkemizde Bühler makinalarının daha çok hububat temiz-
leme ve sınıflandırmada yaygın olarak kullanıldığı bilinir. 
Kalitesi ve kapasitesiyle ön plana çıkan un değirmen-
lerine, pirinç işleme tesislerine, irmik değirmenlerine ve 
makarna fabrikalarına baktığınızda Bühler makinalarını 
görürsünüz. Ancak dünya ticaretinde önemli rol oynadı-
ğımız bakliyat sektöründe, Bühler’in son derece başarılı 
çözümler ürettiğini hemen fark edemeyebilirsiniz.

Kuruluşu 1862 yılına kadar giden Schmidt-Seeger firma-
sının 2010 Eylül ayında gruba dahil olmasıyla Bühler’in 
ürün yelpazesi daha da genişlemiştir. Böylece Bühler 
bakliyat sektöründe teknolojide son noktayı yakalamak 
isteyenler için mükemmel bir seçenek olmuştur. 

Ülkemizde bakliyat tüketimindeki ürün özellikleri diğer ül-
kelere göre farklılık göstermektedir. Dünyada en çok bak-
liyat tüketen Hindistan ve Çin gibi ülkelere baktığımızda 
mercimek, nohut gibi ürünleri tüm dane olarak tüketmedik-
lerini görmekteyiz. Bu tip ürünler kırılarak veya toz haline 
getirilerek satılmakta ve pişirilmektedir. Hal böyle olunca 
bakliyat üretimi ve tüketiminde sadece bize özgü işleme ve 
pişirme teknikleri bulunmaktadır. Ancak sahip olduğumuz 

Senior Food Engineer Atomika Makina Sales Engineer
Gıda Yüksek Mühendisi Atomika Makina Satış Mühendisi

Osman YAMAN

“Bitkisel gıda tüketiminin en önemli kalemleri olan; hububat ve bakliyatın dünya çapındaki toplam 
üretimi milyar tonları bulmaktadır. Hemen her ülkede bu ürünlerin gıda olarak hazırlanması gerek-
sinimi vardır. Artan üretim miktarına bağlı olarak, modern teknolojiyi kullanarak daha küçük alanda, 
daha az enerji harcayarak yüksek kapasite elde etmek zorunluluğu doğmuştur.”

“As the most important items of vegetable food consumption, grains and pulses are produced in 
billion tons in total throughout the world. Almost each country needs to prepare these products as 
food. Depending on the increasing production amount; the obligation of obtaining high capacity in 
smaller spaces by using modern technology and consuming less energy emerged.”
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production and consumption. However; as our technology 
is not sufficient enough to develop the machineries unique 
to us, we have tried to produce our pulses sorting machi-
nes by adapting (or not) the machines used by the foreign 
companies for other purposes.

After all, we use a machine that is made for another pur-
pose in chickpea sorting, lighter grain sorting and separa-
tion of leaf lentil from football lentil. We see huge sieving 
and sorting machines needing a very large sieve space 
in the plants. We understand that these machines seem 
to make a lot of work but their huge sizes only consume 
energy after we use Bühler machine instead of them.

Besides; you will encounter too much dust in environ-
ments of almost all of the pulses facilities in our country. 
The reason is that the machines do not have dust extrac-
tion systems or they are not developed well enough. The 
dust in the environment affects the health of both the emp-
loyers and product adversely. The absence of a sufficient 
dust extraction system causes dangerous conditions cal-
led as dust explosion. As Bühler’s machines function with 
a completely closed aspiration system and the ventilation 
calculations are given with the machine, dust extraction 
problem is solved in the plants.

The differences of Bühler machines are creating even 
larger capacities compared to their sizes in much smal-
ler spaces, consuming less energy, functioning well, not 
causing product loss and not extracting dust to the envi-
ronment.

If we show examples on the machines basis, it is con-
sidered that destoner in every plant seems to be qui-
te simple and not require a qualified machine purchase. 
Machine’s having a simple design does not mean it can be 
managed easily. The 
basis of engineering 
is to do the works as 
simple as possible. 
We see that most of 
the destoners can-
not sort small stones 
out. Besides, you see 
that too many good 
products are thrown 
with the stones by the 
machines. You realize 
later that the product 
loss thrown with the 
stones would exceed 
the amount you save 
when you buy mac-
hines in a short time. 

teknoloji, bize özgü makinaları geliştirmeye yetmediğinden 
yabancı firmaların başka amaçlar için kullandıkları makina-
ları adapte ederek ya da edemeyerek kendi bakliyat ayıkla-
ma makinalarımızı üretmeye çalışmışızdır. 

Sonuçta yapılış amacı farklı olan bir makinayı nohut sı-
nıflandırmada, hafif tane ayıklamada, mercimekte yaprak 
mercimeği futboldan ayırmada kullanmak zorunda kalı-
yoruz. Yapılan fabrikalarda çok büyük elek alanına ihtiyaç 
duyan devasa eleme ve sınıflandırma makinaları görüyo-
ruz. Ebatlarına baktığımızda çok iş yapar görünen ancak 
büyüklüğü sadece enerji tüketmeye yarayan makinalar 
olduğunu ancak yerine aynı işi yapan bir Bühler makinası 
koyduğumuzda anlıyoruz. 

Ayrıca ülkemizde girdiğiniz bakliyat tesislerinin hemen 
hepsinde ortamda müthiş bir tozla karşılaşırsınız. Bunun 
nedeni makinalarda toz atım sistemlerin hiç olmaması 
veya yeterli olarak geliştirilmemiş olmasıdır. Ortamdaki 
toz hem çalışan sağlığını hem de ürün sağlığını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Yeterli toz atım sistemi olmaması, 
toz patlaması adı verilen tehlikeli durumlara da davetiye 
çıkarmaktadır. Bühler makinaları tamamen kapalı bir as-
pirasyon sistemiyle çalıştığından ve makineyle birlikte ha-
valandırma hesaplamaları verildiğinden, işletmelerde toz 
salınımı sorunu kalmamaktadır. 

Bühler makinalarının farklılığı; çok daha ufak alanda, 
ebatlarına göre çok büyük kapasiteler yakalaması, az 
enerji harcaması, işlevini tam yapması, iyi ürün kaybına 
yol açmaması ve ortama toz salmamasıdır. 

Makinalar bazında örneklemeler yapacak olursak, her iş-
letmede görebileceğimiz taş ayıklama makinası çok basit 
görünmekte ve kaliteli bir makine alımına gerek duyulma-
yacağını düşündürmektedir. Makinanın basit tasarımlı ol-

ması, kolayca yapı-
labileceği anlamına 
g e l m e m e k t e d i r. 
Mühendisliğin esa-
sı, işlemleri olabildi-
ğince basit şekilde 
yapabilmektir. Çoğu 
taş ayıklama maki-
nasına baktığımızda 
küçük taşları ayıkla-
yamadığını görürüz. 
Ayrıca taşla beraber 
çok fazla iyi ürünün 
makine tarafından 
atıldığını fark eder-
siniz. Taşla beraber 
atılan üründen kay-
naklanan kaybınızın, 
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Bühler Destoner will continue to be the choice of the pul-
ses businesses that see its capacity, destoning efficiency 
and performance decreasing product loss.

As another example; Bühler Gravomat Density Grader 
machine can be fed with 10 tons of product per hour. 85% 
of the input amount depending on the product structure 
can be separated as qualified grain. The remaining 15% 
mixed products are sent to Bühler Vibrograder Gravity 
Separator for taking the good products. You cannot even 
compare the sizes of these machines with open tray gra-
vity separators needed to be used for getting the same ca-
pacity. Only this example would be enough to show how 
much ground gained by the businesses.

Likewise, Bühler Sortex began to move the success 
obtained in optical sorting with Sortex Z+ series to a hig-
her level with the latest series Sortex B. Sortex B has 5 
channels and new technology of colorvision colored ca-
meras. Thus, it is the only solution for the businesses loo-
king for high capacity, sorting performance and reliability. 
The capacity, product quality and good product amount 
in the waste obtained with Sortex B series cannot be ob-
tained with any other free-fall optical sorting machine in 
the world. It should be remembered that sorting quality is 
only obtained with a combination of these three criteria at 
the same time. Only solution for getting capacity, product 
quality and the most proper level of good grain level in the 
waste at the same time is Sortex optical sorting machines.

makine alırken tasarruf ettiğiniz miktarı, kısa sürede aşaca-
ğını sonradan anlarsınız. Bühler Destoner Taş Ayıklama ma-
kinası; kapasitesini, taş ayıklama verimini ve iyi ürün kaybını 
azaltan performansını gören bakliyat işletmelerinin tercihi 
olamaya devam edecektir.   

Diğer bir örnek olarak, kırmızı mercimekte başarıyla kullanılan 
Bühler Gravomat Yoğunluk Sınıflandırma makinesi, saatte 10 
ton ürünle beslenebilmektedir. Ürün yapısına bağlı olarak gi-
ren miktarın % 85’i kaliteli dane olarak ayrılabilmektedir. Geri 
kalan %15 karışık ürün, içindeki iyi ürünün alınması için Bühler 
Vibrograder Hafif Tane makinasına gönderilmektedir. Bu ma-
kinaların ebatlarını, aynı kapasiteyi yakalamak için kullanılması 
gereken açık tabla hafif tane makinalarıyla mukayese dahi 
edemezsiniz. Sadece bu örnek bile işletmelerin ne ölçüde bir 
kazanç sağladığını göstermeye yetecektir. 

Aynı şekilde Bühler Sortex optik ayıklamada Sortex Z+ 
serisi ile yakaladığı başarıyı son serisi olan Sortex B ile 
daha üst seviyeye taşımaya başlamıştır. Sortex B seri-
sinde 5 kanal ve yeni teknoloji ürünü colorvision renkli 
kameralar bulunmaktadır. Bu sayede bakliyat grubunda 
yüksek kapasite, ayıklama performansı ve güvenilirlik 
arayan işletmeler için tek çözümdür. Sortex B serisi ile 
alınan kapasite, ürün kalitesi ve atık içinde yer alan iyi 
ürün miktarı şu anda dünyada hiçbir serbest düşüm op-
tik ayıklama makinesiyle alınamamaktadır. Unutulmama-
lıdır ki; ayıklama kalitesi ancak ve ancak bu üç kriterin 
aynı anda bir arada olmasıyla elde edilir. Kapasite, ürün 
kalitesi ve atık içinde kalan iyi tane oranındaki en uygun 
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When you consider these advantages seen on the ba-
sis of individual machines; we can say that the capacity, 
performance and cleanliness in the facilities all of which 
are designed by Bühler will be talked about in the pulses 
industry in the coming period.

As the most important items of vegetable food con-
sumption, grains and pulses are produced in billion tons 
in total throughout the world. In other words, they are the 
food products with the highest tonnage amounts. Almost 
each country needs to prepare these products as food. 
In parallel with the increasing consumption, production 
amounts increase with good agriculture applications. De-
pending on the increasing production amount; the obliga-
tion of obtaining high capacity in smaller spaces by using 
modern technology and consuming less energy emerged. 
Besides traditional classification and sorting techniques, 
systems in parallel with the developing technology should 
be used in order for putting healthy products that have 
good appearance and do not include foreign substances 
on our table.

seviyeyi, aynı anda yakalayabileceğiniz tek çözüm Sortex 
optik ayıklama makinalarıdır.

Tek tek makine bazında görünen bu avantajları düşündüğü-
nüzde, tamamı Bühler tarafından tasarlanan fabrikalardaki 
kapasite, performans ve temizliğin önümüzdeki dönemde 
bakliyat piyasasında çok konuşulacağını söyleyebiliriz.

Bitkisel gıda tüketiminin en önemli kalemleri olan; hububat 
ve bakliyatın dünya çapındaki toplam üretimi milyar tonları 
bulmaktadır. Başka bir deyişle, dünya üzerinde üretimi ve 
tüketimi yapılan en yüksek tonajlı gıda maddeleridir. Hemen 
her ülkede bu ürünlerin gıda olarak hazırlanması gereksinimi 
vardır. Artan tüketime paralel olarak, iyi tarım uygulamala-
rıyla üretim miktarları da artmaktadır. Artan üretim miktarına 
bağlı olarak, modern teknolojiyi kullanarak daha küçük alan-
da, daha az enerji harcayarak yüksek kapasite elde etmek 
zorunluluğu doğmuştur. Soframıza sağlıklı, görünümü çekici 
ve yabancı madde içermeyen ürünlerin konulması için gele-
neksel sınıflandırma ve ayıklama tekniklerinin yanında geli-
şen teknolojiye paralel sistemler kullanılmalıdır. 
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Experts coming together on World Water day 
emphasized that the drought concerns also ex-
perienced by Turkey for a while are not tempo-
rary.

uzmanlar uyardı; 
“Kuraklık geçici değil”

Experts warned; 
“drought is not temporary”

dünya Su günü’nde bir araya gelen uzmanlar, 
bir süredir Türkiye’nin de yaşadığı kuraklık endi-
şelerinin geçici olmadığını vurguladı.

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

Coming together on 22th March in Antalya for World 
Water Day, experts drew attention to the fact that the 
drought risk also experienced by Turkey for a while is not 
temporary. According to the news from Hurriyet; making 
a speech on World Water Day, Antalya Branch Chairman 
of Antalya Chamber of Food Engineers Bulent SIK said 
that a decrease of 30% in the production of wheat and 
soy products in the next 30 years due to the reduction in 
ground and surface water resources throughout the world 
is expected.

Stating that there are concerns about the future in the 
recent studies, SIK told that NASA has detected the sta-
tus of the ground and surface water basins and formed 
the drought map of the earth by recording small changes 
in the earth's gravitational force for 12 years via ‘GRACE’ 
as one of the observation satellite. Saying that rapid re-
ductions have been detected in the ground and surface 
water basins of the world in the study on which the data 
from the satellite were evaluated in January, SIK told that 
available amount of water is increasingly being reduced in 
the entire world.

SIK stated that the most impor-
tant reasons of this reduction are 
counted as agricultural irrigation, 
excessive industrial use, popula-
tion growth, urbanization on the 
vast scale and climate change.

Bulent SIK evaluated the satel-
lite data as follows: “According 
to the satellite images; the water 
amount carried by Dicle and Firat 
that are two important rivers has 
decreased 60% since 2003 due 
to the reduction in the groundwa-
ter basins in the region covering 
Turkey, Syria, Iraq and Iran.”

Dünya Su Günü nedeniyle 22 Mart’ta Antalya’da top-
lanan uzmanlar, bir süredir Türkiye’nin de karşı karşıya 
olduğu kuraklık riskinin geçi olmadığına dikkat çektiler. 
Hürriyet’in haberine göre; Dünya Su Günü’nde bir konuş-
ma yapan Antalya Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube 
Başkanı Bülent Şık, dünya genelindeki yer altı ve yer üstü 
su kaynaklarındaki azalma nedeniyle önümüzdeki 30 yıl-
da buğday ile soya ürünlerinin üretiminde yüzde 30 ora-
nında azalma yaşanmasının beklendiğini söyledi.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda geleceğe dair endi-
şeler duyulduğunu aktaran Şık, NASA'nın gözlem uy-
dularından 'GRACE'in 12 yıldır yeryüzünün çekim kuv-
vetindeki küçük değişimleri kaydederek yer altı ve yer 
üstü su havzalarındaki durumu hassas biçimde belirleyip 
yeryüzünün kuraklık haritasını çıkarabildiğini anlattı. Uy-
dudan elde edilen verilerin Ocak ayında değerlendirildiği 
çalışmada, dünyadaki yer altı ve yer üstü su havzalarında 
hızla küçülme belirlendiğini söyleyen Şık, kullanılabilir su 
miktarının tüm dünyada giderek azaldığını söyledi.

Şık, bu azalışın en önemli nedeninin tarımsal sulama, 
aşırı endüstriyel kullanım, 
nüfus artışı, devasa ölçek-
teki kentleşme olgusu ve 
iklim değişikliği olarak gös-
terildiğini belirtti.

Bülent Şık, uydu verileri-
ni şöyle yorumladı: “Uydu 
görüntülerine göre Türkiye, 
Suriye, Irak ve İran’ı kap-
sayan bölgedeki yer altı 
su havzalarındaki küçülme 
nedeniyle, en önemli iki ır-
mak olan Dicle ve Fırat’ın 
2003’ten bu yana taşıdığı 
su miktarı, yüzde 60 ora-
nında azalmıştır.”
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Established to make studies within the national agricul-
tural policies specified in the Law on Agriculture, National 
Grains Council’s (UHK) 4th General Assembly was held. 
The units of National Grains Council were determined in 
the general assembly by election. The chairman of the ge-
neral assembly, which was realized under the observation 
of Food, Agriculture and Livestock Ministry Department 
of Crop Production Chairman Mehmet Sigirci on 1 March 
2014, was Ali Surucu and clerk members were Selcuk Ocal 
and Prof. Dr. Suleyman Soylu.

Consisting of Trade, Manufacturer, Industrialist, Rese-
arch-Counselling and Producer-Trader-Industrialist units; 
the new management, council, research-counselling coun-
cils and supervisory board of UHK were determined with 
the elections. UHK’s new management that was coopted at 
the end of the congress with the participation of the mem-
bers includes Mustafa Yilmazkart as Chairman; Yasar Serpi 
as Vice Chairman, Ozkan Taspinar as bookkeeper member, 
Mehmet Tabur, Sebahattin Yumusak, Prof.Dr. Bayram Sade, 
Hasan Gumus, M. Namik Koklusoy and Murad Bertan.

Making a speech in the General Assembly, International 
Grains Council Chairman Mustafa Yilmazkart expressed 
that grains are the most important product concerning all 
regions of Turkey and concern directly 20 million people 
and indirectly the entire country economically and socially. 
Stating that the grain, which is a strategic product that is 
discussed and speculated mostly, not only concerns Tur-
key but also the world both on production and trade basis; 
Yilmazkart mentioned the importance of increasing grain 
production and quality and attaining a sustainable structure.

Tarım Kanunu’nda belirlenen ulusal tarım politikaları 
çerçevesinde çalışma yapmak üzere kurulan Ulusal Hu-
bubat Konseyi’nin (UHK) 4. Genel Kurulu yapıldı. Seçimli 
genel kurulda Ulusal Hububat Konseyi’nin birimleri be-
lirlendi. 1 Mart 2014 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Daire Başkanı Mehmet 
Sığırcı’nın gözlemciliğinde Konya’da gerçekleştirilen ge-
nel kurulun divan başkanlığını Ali Sürücü, katip üyeliklerini 
ise Selçuk Öcal ve Prof.Dr. Süleyman Soylu yaptı.

Seçimlerde Ticaret, Üretici, Sanayici, Araştırma-Da-
nışma ve Üretici-Tüccar-Sanayici birimlerinden oluşan 
UHK’nin yeni yönetimi, meclisi, araştırma-danışma kurul-
ları ile denetim kurulu belirlendi. Üyelerin katılımıyla yapı-
lan kongre sonucunda oybirliği ile seçilen UHK’nin yeni 
yönetimi şu isimlerden oluşuyor; Başkan Mustafa Yılmaz-
kart, Başkan Yardımcısı Yaşar Serpi, Sayman Üye Özkan 
Taşpınar, Mehmet Tabur, Sebahattin Yumuşak, Prof.Dr. 
Bayram Sade, Hasan Gümüş,  M. Namık Köklüsoy ve 
Murad Bertan.

Genel Kurul’da bir konuşma yapan Ulusal Hubu-
bat konseyi Başkanı Mustafa Yılmazkart, hububatın 
Türkiye’nin tüm bölgelerini ilgilendiren en önemli ürün ol-
duğunu belirterek, doğrudan 20 milyon insanımızı, dolaylı 
olarak tüm ülkeyi ekonomik ve sosyal olarak ilgilendirdi-
ğini ifade etti. Üzerinde en çok konuşulan, spekülasyon 
yapılan stratejik bir ürün olan hububatın, gerek üretim 
gerekse ticaret bazında Türkiye’yi olduğu kadar Dünya’yı 
da ilgilendirdiğini ifade eden Yılmazkart, hububat üretim 
ve kalitesinin artırılmasının ve de sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturulmasının önemine değindi.

ulusal hububat Konseyi 4. genel Kurulu yapıldı

4th general assembly of national grains council was held
.........................................................................................................................................................

Established to make studies within the national 
agricultural policies, national grains council 
realized its 4th general assembly and deter-
mined the new management.

ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışma 
yapmak üzere kurulan ulusal hububat Konseyi, 
4. genel Kurulu’nu gerçekleştirdi ve yeni yöne-
timini belirledi.
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Taking place in the Istanbul Stock Exchange National 
100 Index and celebrating its 25th anniversary last year, 
Ittifak Holding’s consolidated endorsement was 993,3 
million TL by increasing 5,93% in 2013. Increasing its 
total income 26% in the last five year as a result of that 
it grew consistently in its domestic and foreign income, 
Ittifak Holding achieved to increase its export 123% in 
the same period. In 2013; while it gained 102,3 million TL 
export income with an increase of 14,68%, Ittifak Holding 
made an investment of 20 million TL.

Evaluating the financial results of Ittifak Holding, Chi-
ef Executive Officer Tahir Atila 
said, “We implemented works 
that care about saving and wo-
uld strengthen our position in 
the domestic and foreign mar-
kets and competitive advan-
tage in our innovative product 
and service search in 2013. 
2013 was the year that we star-
ted to receive the results of the 
efficiency-oriented works that 
we discussed with precision. 
Each of our companies partici-
pated to the growth efforts of 
our country with the new pro-
ducts, segments, designs and 
saving precautions. We will 
continue work with all our might 

Borsa İstanbul’un Ulusal 100 endeksinde yer alan ve 
geçtiğimiz yıl 25. yılını kutlayan İttifak Holding’in konsolide 
cirosu 2013 yılında %5.93 artarak 993,3 milyon TL oldu. 
Yurtiçi ve yurtdışı gelirlerindeki istikrarlı büyümesinin ne-
ticesinde son beş yılda toplam gelirlerinde yaklaşık %26 
artış sağlayan İttifak Holding, aynı dönemde ihracatını da 
%123 büyütmeyi başardı. İttifak Holding, 2013 yılında 
%14,68 artışla 102,3 milyon TL ihracat geliri elde eder-
ken, 20 milyon TL tutarında da yatırım yaptı. 

İttifak Holding’in finansal sonuçlarını değerlendiren 
İcra Kurulu Başkanı Tahir Atila, “2013 yılında yenilik-

çi ürün ve hizmet arayışında; 
tasarrufu önemseyen, yerli ve 
yabancı pazarlardaki konumu-
muzu ve rekabet avantajlarımızı 
güçlendirecek çalışmalar haya-
ta geçirdik. 2013, hassasiyetle 
üzerinde durduğumuz verimlilik 
odaklı çalışmaların sonuçlarını 
almaya başladığımız bir yıl oldu. 

Şirketlerimizin her biri, geliş-
tirdiği yeni ürünler, segmentler, 
dizaynlar ve tasarruf önlemleriy-
le ülkemizin büyüme gayretine 
ortak oluyor. Türkiye'nin büyü-
me sürecine verdiğimiz desteği 
sürdürmek için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi. 

İttifak holding 2013’ü 993 
milyon TL ciro ile kapattı

Ittifak holding closed 
2013 with an endorsement 
of 993 million TL
...........................................................................

Ittifak holding as the owner of familiar brands 
of the industry like Imas makine and Selva an-
nounced the financial results of 2013. While 
total consolidated sales incomes increased 
5.93%, net profit of the parent company's share 
was realized as 8 million TL.

İmaş makine ve Selva gibi sektörün yakından 
tanıdığı markaların sahibi İttifak holding, 2013 
finansal sonuçlarını açıkladı. Toplam konsolide 
satış gelirleri %5.93 artarken ana ortaklık payları 
net karı ise 8 milyon TL olarak gerçekleşti.
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in order to maintain our support for the growth process 
of Turkey.”

INNOVATIVE SOLUTIONS FROM IMAS 
Mentioning on the innovative solutions brought by Imas 

as the machinery company of Ittifak, Atila said; “We re-
ached daily 3 thousand 500 tons of milling capacity with 
9 turnkey plants and also sales of machinery and equip-
ment in 41 countries in 2013. Our company has come 
to the stage of completing its new generation products 
planned to be supplied in 2014.”

“SELVA ADDED 24 NEW PRODUCTS 
TO ITS PORTFOLIO”
Giving information on the new products of Selva that 

increased pasta export 20% on tonnage basis and added 
24 new products to its portfolio, Atila said; “We presen-
ted our “Healthy Living Products” made of wheat germ, 
oat and wheat bran to Turkish consumer in 2013. We 
supplied our premium products branded as SelvaSera to 
the market in 2013. Innovations are not limited to these; 
bulghur, mixture flour and starch varieties are other newly 
added products to the product portfolio of Selva.”

İMAŞ’TAN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER 
İttifak’ın makine şirketi İmaş’ın, son dönemlerde sek-

töre kazandırdığı yenilikçi çözümlere de değinen Atila, 
“2013 yılında toplamda 9 adet anahtar teslimi tesis ve 
bunun dışında yapılan makine ve ekipman satışlarıyla 41 
ülkede günlük 3 bin 500 ton öğütme kapasitesine ulaş-
tık. Şirketimiz, 2014 yılında piyasaya arz etmeyi planladığı 
yeni nesil ürünlerini tamamlama aşamasına geldi.” dedi.

“SELVA, PORTFÖYÜNE 24 YENİ ÜRÜN EKLEDİ”
Geçtiğimiz yıl makarna ihracatını, tonaj bazında % 20 

büyüten ve portföyüne 24 yeni ürün ekleyen Selva’nın 
yeni ürünleri hakkında bilgi veren Atila; “Buğday ruşey-
mi, yulaf ve buğday kepeğinden oluşan “Sağlıklı Yaşam 
Ürünleri”mizi 2013 yılında Türk tüketicisi ile buluşturduk. 
SelvaSera markalı premium ürünlerimizi yine 2013 yılın-
da pazara arz ettik. Yenilikler bunlarla sınırlı kalmadı; bul-
gur, karışım unları ve nişasta çeşitleri de Selva’nın ürün 
portföyüne eklenen yeni ürünler oldu” dedi. Atila, diğer 
taraftan sağlıklı yaşama verdikleri önemin bir göstergesi 
olarak tarım hayvancılık sektöründeki markaları Selet’in 
glutensiz sucuk üreterek müşterilerine sunduğunun altını 
da çizdi.
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Starting packaged rice sales in the national market chains 
for the purpose of regulating rice market a while ago, Turkish 
Grain Board (TMO) announced that they were evaluating the 
paddy rice sales to the rice mills last month. Making an an-
nouncement on 7th March, TMO announced that they will 
start paddy rice sales to the rice millers. The announcement 
made by the institution includes as follows: “The retail rice 
sales in the market chains throughout the country besides 
the TMO offices for the purpose of regulating the paddy rice 
ad rice markets still continue. In order to prevent the industry 
having problems in raw material supply of the industry due to 
the people who do not supply their paddy rice stocks to the 
market with the expectation of high profit, it was decided by 
TMO to start paddy rice sales to the rice millers.

The sales will be realized for getting demands and the 
application date for the sales, prices and other issues will 
be announced to those concerned later on. Domestic and 
international markets are being followed closely and any 
kind of precaution to be taken for the healthy functioning 
and needs of the markets will be shared with our people.”

Bir süre önce pirinç piyasasını düzenleme amacıyla ulusal 
market zincirlerinde paketli pirinç satışına başlayan Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO), geçen ay pirinç değirmencilerine 
çeltik satışını da değerlendirmeye aldıklarını açıklamıştı. 7 
Mart’ta yeni bir duyuru yapan TMO, pirinç değirmencilerine 
yönelik çeltik satışına başlayacaklarını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Çeltik 
ve pirinç piyasalarını düzenlemek amacıyla TMO işyerleri-
nin yanı sıra ülke genelinde market zincirleri aracılığıyla ya-
pılan perakende pirinç satışlarına devam edilmektedir.

Yüksek kâr beklentisiyle çeltik stoklarını piyasaya arz 
etmeyen kesimlerden dolayı sektörün hammadde temi-
ninde sıkıntı yaşamaması amacıyla TMO tarafından pirinç 
değirmencilerine yönelik çeltik satışı yapılması kararlaştı-
rılmıştır Satışlar, talep toplamak suretiyle gerçekleştirile-
cek olup satışa ilişkin başvuru süresi, fiyat ve diğer hu-
suslar bilahare ilgililerine bildirilecektir. İç ve dış piyasalar 
yakından izlenmekte olup piyasaların sağlıklı işleyişi ve 
ihtiyaçlarına yönelik alınan her türlü tedbir halkımızla pay-
laşılacaktır.”

TmO, pirinç değirmencilerine 
çeltik satacak

TmO will sell paddy rice to 
the rice mills
...........................................................................

Turkish grain Board (TmO) announced that it 
will start paddy rice sales for the rice mills with 
its announcement on 7th march.

Toprak mahsulleri Ofisi (TmO), 7 mart’ta yaptığı 
duyuruda pirinç değirmencilerine yönelik olarak 
çeltik satışına başlayacağını duyurdu.

Turkish Statistical Institute (TUIK) announced its 2013 
Herbal Product Prices and Production Value Index on 4th 
March. According to the announced index; wheat price re-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ait Bitkisel 
Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri endeksini 4 Mart’ta açık-
ladı. Açıklanan endekse göre, buğday fiyatı bir önceki yıla 

Buğday fiyatları yüzde 10,9 arttı

Wheat prices increased 10,9%
.....................................................................................

according to herbal Product Prices and Pro-
duction value Index of Turkish Statistical Insti-
tute (TuIK), the highest price increase was real-
ized in wheat with 10,9% in 2013.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TüİK), Bitkisel 
ürün Fiyatları ve üretim değeri Endeksi’ne göre 
2013 yılında en fazla fiyat artışı yüzde 10,9’la 
buğdayda yaşandı.
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Making a statement on the drought problem in Turkey, 
Chairman of Union of Turkish Chambers of Agriculture 
(TZOB) Semsi Bayraktar said that even if the rainfall is rea-
lized at seasonal normal in spring months, the drought un-
til now will affect the wheat yield adversely in 27 provinces.

Mentioning about “Union of Turkish Chambers of 
Agriculture’s 2013-2014 Agricultural Production Period 
Drought Risk Forecast Report” in his statement, Bayraktar 
stated that the rainfall until February and thus the improve-
ment status of the products were reviewed and as a result 
of these reviews, 2014 wheat yield estimation is included 
in the report. Giving information on the estimations in the 
report, Bayraktar explained the wheat yield losses accor-
ding to the regions as follows; 24,9% in the Mediterranean 
Region, 23% in Central Anatolia, 15% in the Black Sea Re-
gion, 13% in the Aegean region, 5% in the Southeastern 
Anatolia Region and 4% in the Eastern Anatolia Region. 
Bayraktar pointed that insufficient rainfall does not pose a 
risk to wheat and barley, the rainfall especially at the end 
of February is good for the wheat improvement and there 
is not yield loss in the Marmara Region yet.

Türkiye’deki kuraklık sorunuyla ilgili bir açıklama yapan 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi 
Bayraktar, yağışların bahar aylarında mevsim normallerinde 
gerçekleşmesi halinde dahi, şuana kadar yaşanan kuraklığın 
27 ilin buğday rekoltesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Yaptığı açıklamada “Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2013-
2014 Tarımsal Üretim Dönemi Kuraklık Risk Tahmin Rapo-
runa” yer veren Bayraktar, raporda Şubat ayı sonuna kadar 
gerçekleşen yağışların ve buna bağlı olarak ürünlerin geliş-
me durumlarının incelendiğini ve bu incelemeler neticesinde 
2014 yılı buğday rekoltesi tahmininin çıkarıldığını kaydetti. 
Rapordaki tahminler hakkında bilgi veren Bayraktar, buğday 
rekoltesindeki kayıpları bölgelere göre şöyle açıkladı; Akde-
niz Bölgesi’nde yüzde 24.9, İç Anadolu Bölgesi’nde yüz-
de 23, Karadeniz Bölgesi’nde yüzde 15, Ege Bölgesi’nde 
yüzde 13, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 5, Doğu 
Anadolu Bölgesi'nde yüzde 4.  Bayraktar, yetersiz yağışların 
buğday ve arpada önemli bir risk oluşturmadığı, özellikle Şu-
bat ayı sonlarında gerçekleşen yağışların buğdayın gelişimi 
için faydalı olduğu Marmara Bölgesi’nde ise henüz bir rekol-
te kaybı görülmediğine işaret etti.

Kuraklık Türkiye’deki 
27 ilin rekoltesini etkileyecek

drought will affect the yield 
in 27 provinces of Turkey
...........................................................................

union of Turkish chambers of agriculture 
(TzOB); estimates that even if the rainfall is re-
alized at seasonal normal in march, april and 
may; the drought will affect the wheat yield in 
27 provinces.

Türkiye ziraat Odaları Birliği (TzOB); mart, nisan, 
mayıs aylarında yağışlar mevsim normallerinde 
gerçekleşse dahi, kuraklığın 27 ilde buğday re-
koltesine etki edeceğini tahmin ediyor.

ached 0,66 TL with an increase of 10,9% compared to the 
previous year. Corn price reached 0,61 TL by increasing 
5,7% compared to the previous year, paddy rice 1,08 TL 
by increasing 11,8%, oil sunflower 1,39 TL by increasing 
3,4% and chickpea 2,46 TL by decreasing 8,3%.

Herbal production value reached 92,7 billion TL by incre-
asing 5,4% compared to the previous year. Grains and ot-
her herbal products production value reached nearly 39,2 
billion TL by increasing 18,1% compared to the previous 
year, vegetable production 25,6 billion TL by increasing 
0,3% and fruit, beverages and spice plants production va-
lue declined to 27,9 billion TL by decreasing 4,5%.

göre yüzde 10,9 artarak 0,66 TL oldu. Mısır fiyatı ise bir 
önceki yıla göre yüzde 5,7 artarak 0,61 TL, çeltik fiyatı 
yüzde 11,8 artarak 1,08 TL, yağlık ayçiçeği fiyatı yüzde 
3,4 artarak 1,39 TL, nohut fiyatı ise yüzde 8,3 azalarak 
2,46 TL oldu.

Bitkisel üretim değeri de bir önceki yıla göre yüzde 
5,4 artarak yaklaşık 92,7 milyar TL oldu. Tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünler üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 
18,1 artarak yaklaşık 39,2 milyar TL, sebze üretim değeri 
yüzde 0,3 artarak 25,6 milyar TL ve meyveler, içecek ve 
baharat bitkileri üretim değeri ise yüzde 4,5 azalarak 27,9 
milyar TL oldu.
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The developments about Ukraine was effective on the 
wheat market in March. The concern that the increasing 
tension between Ukraine and Russia would affect the 
wheat trade increased. Ukraine and Russia realize app-
roximately 10% of the world wheat production and 17% 
of the world wheat export. Ukraine is known as an impor-
tant wheat market especially for North Africa and China. 
Thus, the increase of the tension in the region causes an 
increase in the risk premium on the wheat prices. If the 
tension continues, it is highly possible to have delays in 
the deliveries. It is understood that weather conditions will 
be important for wheat yield. The concerns on the wheat 
market started to increase after the period without rainfall 
in many countries especially like U.S. Due to the insuffici-
ent rainfall, it is stated that production and quality can be 
affected from this situation. However, it is hard to say that 
these concern are reflected on the production estimations.

USDA HAS INCREASED ITS 
PRODUCTION FORECAST
U.S. Department of Agriculture announced that the whe-

at production for 2013/14 season will be 56,3 million tons 
more than the previous year. Thus, total wheat producti-
on is estimated to reach 712,72 million tons. Total wheat 
stocks will be 183,81 million tons as a result of the increase 
in the production. Shortly, we see that the production fore-
cast increased compared to the previous month. It is seen 
that the drought concerns have not affected the production 

Mart ayında Ukrayna ile ilgili gelişmeler, buğday piyasa-
sı üzerinde etkili oldu. Ukrayna ile Rusya arasında artan 
gerilimin buğday ticaretini etkilenebileceği endişesi arttı. 
Ukrayna ve Rusya, dünya buğday üretiminin yaklaşık yüz-
de 10'unu; dünya buğday ihracatının ise yaklaşık yüzde 
17'sini gerçekleştiriyor. Ukrayna, özellikle Kuzey Afrika 
ve Çin için önemli bir buğday pazarı olarak biliniyor. Bu 
nedenle bölgedeki gerilimin artması, buğday fiyatı üzerin-
deki risk priminin de artmasına yol açıyor. Gerilim devam 
etmesi halinde teslimatlarda gecikme yaşanması yüksek 
olasılık. Bu sene hava durumunun buğday rekoltesi için 
önemli olacağı anlaşılıyor. ABD başta olmak üzere birçok 
ülkede yağışsız geçen dönem sonrası, buğday piyasası-
na yönelik endişeler artmaya başladı. Yeterli yağış olma-
ması nedeniyle üretimin ve kalitenin etkilenebileceği belir-
tiliyor. Fakat bu endişelerin üretim tahminlerine yansıdığını 
söylemek zor.

ABD TARIM BAKANLIĞI ÜRETİM 
TAHMİNİNİ ARTTIRDI
ABD Tarım Bakanlığı, 2013/14 sezonu için buğday üre-

timinin önceki yıla göre 56,3 milyon ton daha yüksek ola-
cağını açıkladı. Böylece toplam buğday üretiminin 712,72 
milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Üretimdeki bu artış 
sonucunda toplam buğday stokları da 183,81 milyon ton 
olacak. Kısaca üretim tahmininin önceki aya göre arttığını 
görüyoruz. Kuraklık endişeleri, üretim tahmini etkileme-
miş görünüyor. Avustralya ve Hindistan'daki üretim artışı, 

ukrayna ve rusya arasındaki 
gerilim buğday fiyatlarını vurdu

The tension between 
ukraine and russia 
hit the wheat prices

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

ZAfER ERGEZEN

contact@zaferergezen.com

Futures and Commodity Market Specialist 
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı

“We can see that sales would increase at 720 
cent/bushel level in april. It is possible to see ba-
lancing and improving efforts after a rapid inc-
rease. however, we can see that the price mo-
vements would be affected depending on the 
weather conditions. Besides that, the tension 
between ukraine and russia will be variable on 
the prices.”

“nisan ayı içerisinde 720 cent/bushel seviyesinde 
satışların arttığını görebiliriz. hızlı yükseliş son-
rası dengelenme ve düzeltme çabalarının görül-
mesi muhtemel gözükmektedir. Bununla beraber 
hava durumuna bağlı olarak fiyat hareketlerinin 
etkilendiğini görebiliriz. Bunun yanı sıra ukrayna-
rusya arasındaki gerilim de fiyatlar üzerinde bir 
değişken olacak.”
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forecasts. The production increase in Australia and India 
increases the world wheat yield. The rainfall in India and 
the yield increase in Australia are expected to be resulted 
in increase of the production. China will be the largest whe-
at producer of the world. Approximately 17% of the world 
wheat production is realized by this country. Despite this 
fact, it is a net wheat importer as its wheat consumption 
is more than 3,8 million tons. The data that attracts signifi-
cant attention is that China has one third of the world wheat 
stocks. In other words, wheat is a really strategic product 
and it meets a significant part of the food need. This causes 
China to be an important player in the wheat market. Besi-
des the increase in the world wheat production, there is also 
an increase in the world wheat export. It is already seen that 
wheat demand has been strengthened for a while. This si-
tuation has been reflected on the forecasts of U.S. Depart-
ment of Agriculture. It is estimated that wheat consumption 
in 2013/14 season will reach 839,77 million tons. There is 
an increase of nearly 23, 84 million tons compared to the 
previous year. The wheat export in Europe is expected to 
increase after high wheat yield. Russia is projected to realize 
approximately 1 million tons more export despite the incre-
asing tension in the region. When we look at the end period 
stocks, there is not a significant change. The increase in 
the production balances with the demand increase. Thus, 
instead of production projections; weather conditions and 
the tension between Ukraine-Russia become prominent. 
We saw its effect during March.

DEMAND WILL CONTINUE TO BE 
STRONG IN THE NEW SEASON
International Grains Council (IGC) expects world wheat 

production to reach 708 million tons (1 million tons more 
than the previous projection). IGC’s wheat price index sho-
wed 2% increase on monthly basis. The production is es-
timated to decrease in 2014/15 season compared to the 
previous year despite the increases in the wheat cultivation 
areas. At this point, it draws attention that overproduction 
occurred in the previous season. IGC has an expectation 
that the demand will be strong in the new season. Despite 
the high stocks at the beginning of the season, it is no-
ted that the consumption will meet the supply. Besides, 
world wheat trade will decrease compared to the previous 
season together with the increase of the wheat quality in 
China. Wheat consumption in 2013/14 season will be 691 
million tons. World wheat trade is expected to decrease 
1 million tons. A significant increase is seen in the whe-
at export from Ukraine and Europe. However, the wheat 
trade in the Russian and Ukrainian regions is expected 
to decrease after the tension between those countries. A 
revise in this direction can be seen in the data to be pub-
lished in this month. Despite the increase in the demand, 
end period stocks are projected to reach 386 million tons. 
This amount points a significant increase compared to the 

dünya buğday rekoltesini yukarıya çekiyor. Hindistan'daki 
yağışların ve Avustralya'daki verim artışının, üretim artışıy-
la sonuçlanması bekleniyor. Çin yine dünyanın en büyük 
buğday üreticisi olacak. Dünya buğday üretiminin yakla-
şık yüzde 17'si bu ülke tarafından gerçekleştiriliyor. Fakat 
buna rağmen net buğday ithalatçısı konumunda bulu-
nuyor. Çünkü buğday tüketimi yaklaşık 3,8 milyon daha 
fazla. Asıl dikkat çeken veri ise dünya buğday stoklarının 
yaklaşık üçte birinin Çin'in elinde bulunuyor olması. Yani 
buğday aslında Çin için stratejik bir ürün ve gıda ihtiya-
cının önemli bir kısmını sağlıyor. Bu da Çin'in buğday pi-
yasasında önemli bir oyuncu olmasına yol açıyor. Dünya 
buğday üretimindeki artışın yanı sıra dünya buğday ih-
racatında da bir artış görülüyor. Zaten bir süreden beri 
buğday talebinin güçlendiği görülmekteydi. Bu durum 
ABD Tarım Bakanlığı tahminlerine de yansımış durumda. 
2013/14 sezonunda buğday tüketiminin 839,77 milyon 
tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Önceki yıla göre yaklaşık 
23,84 milyon ton artış söz konusu. Avrupa'daki yüksek 
buğday rekoltesi sonrası, bölgedeki buğday ihracatının 
artması bekleniyor. Rusya'nın ise bölgedeki artan gerilime 
rağmen yaklaşık 1 milyon ton daha fazla ihracat gerçek-
leştireceği tahmin ediliyor. Küresel dönem sonu stoklarına 
baktığımızda ise ciddi bir değişim görünmüyor. Üretim-
deki artış, talep artışı ile dengeleniyor. Böylece buğday 
işlemlerinde üretim tahminleri yerine hava durumu ve Uk-
rayna-Rusya arasındaki gerilim ön plana çıkıyor. Mart ayı 
boyunca bunun etkisini gördük.

YENİ SEZONDA TALEP GÜÇLÜ KALACAK
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya buğday 

üretiminin 708 milyon tona ulaşmasını bekliyor (bir önceki 
öngörüden 1 milyon ton daha fazla). IGC buğday fiyat 
endeksi de aylık bazda yüzde 2 artış gösterdi. 2014/15 
sezonunda, buğday ekim alanlarındaki artışa rağmen 
üretimin önceki yıla göre azalacağı tahmin ediliyor. Bu 
noktada önceki sezon aşırı üretim gerçekleştiğine dikkat 
çekiliyor. IGC'de yeni sezonda talebin güçlü kalacağına 
yönelik bir beklenti var. Yüksek sezon başı stoklarına 
rağmen, tüketimin arzı karşılayacağı not ediliyor. Ayrıca 
Çin'deki buğday kalitesinin yeniden artmasıyla beraber 
dünya buğday ticaretinin önceki sezona göre azalacağı 
öngörülüyor. 2013/14 sezonunda buğday tüketimi 691 
milyon ton olacak. Dünya buğday ticaretinin ise 1 mil-
yon ton azalması bekleniyor. Ukrayna ve Avrupa kaynaklı 
buğday ihracatında önemli bir miktar artış olacağı görül-
mektedir. Fakat Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim sonra-
sı buğday ticaretinin bu bölgede azalması bekleniyor. Bu 
ay yayınlanacak verilerde, bu yönde bir revize görülebi-
lir. Talepteki artışa rağmen, dönem sonu stoklarının 386 
milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam önceki 
sezona göre ciddi bir artışa işaret etmektedir. Böylece 
buğday stoklarının 2011/12 rekor stok seviyesinin üze-
rine çıkacağı öngörülüyor. Bu dönemde IGC'nin buğday 
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previous season. Thus, the wheat stocks are projected to 
reach an amount that is higher than the record amount in 
2011/12 season. IGC’s price index for this period is 251. 
Last year’s wheat index was at 263 level. Wheat index on 
annual basis seems to decrease.

FAO DECREASED ITS WHEAT 
PRODUCTION ESTIMATION
The United Nations Food and Agriculture Organization 

(FAO) decreased its world wheat production estimation 
to 704 million tons by decreasing 10,2 million tons on its 
monthly report. While the wheat production in Canada 
is projected to decrease 20% compared to the previous 
year, a decrease of over 10% is seen in Turkey and Ukra-
ine. End period stocks in 2013/14 season are estimated 
to reach 179,3 million tons. In other words, an increase of 
20 million tons is projected compared to the previous sea-
son. Despite that, the stocks are expected to be below the 
stocks in 2011 and 2012. A decrease is seen in Canada 
after the high yield in the last year. Wheat cultivation lands 
are projected to increase 3% in Europe. The upward trend 
in the wheat production in China will continue. While wheat 
cultivation lands increase in Russia, a decrease is expec-
ted in Ukraine. If you take Crimea from Ukraine and give to 
Russia, a result like that should be considered as normal.

HIGH YIELD INCREASES THE PRESSURE 
ON THE PRICE
Consequently; when the estimation averages of the 

three institutions that make global estimations in the 
grain markets are taken into consideration, world whe-
at production is expected to be averagely 708,24 million 
tons. This figure points a decrease of approximately 2,79 
million tons compared to the estimations in the previous 
month. Last year’s average was realized as 656,7 million 
tons. 51,54 million ton-increase is projected compared 
to the previous year. In other words the increase on the 
annual basis will be 7,84%. When the data of this month 
is taken into consideration, it is seen that the estimations 
are more pessimistic compared to the previous month. A 
decrease to the normal levels is estimated again after the 
high yield in the last year. Besides that, we can say that 
weather conditions have started to be effective in the es-
timations. I think that its effect will be seen more clearly in 
the estimations to be announced in this month. However, 
there is still a higher production compared to the previo-
us year. High yield is estimated to create pressure on the 
prices and limit the excessive increases.

May futures wheat price reached over 655 cent/bushel 
level by increasing with the tension between Ukraine and 
Russia and dry weather in Chicago Mercantile Exchange.  
We saw that purchases were effective during last month 
and the production concerns in U.S. and Crimea issue 

fiyat endeksi 251 oldu. Geçen sene buğday endeksi 263 
seviyesinde bulunuyordu. Yıllık bazda fiyat endeksinin 
azaldığı görülüyor.

FAO BUĞDAY ÜRETİM TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), aylık ya-

yınlanan raporunda, dünya buğday üretimi tahminini 10,2 
milyon ton azaltarak 704 milyon tona düşürdü. Kanada'da 
buğday üretiminin önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 
azalacağı tahmin edilirken, Türkiye ve Ukrayna'da yüzde 
10'un üzerinde düşüş olduğu görülüyor. 2013/14 se-
zonunda dönem sonu stoklarının ise 179,3 milyon tona 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani bir önceki sezona göre 
yaklaşık 20 milyon tonluk bir artış öngörülüyor. Buna 
rağmen stokların 2011 ve 2012 senelerinin altında kal-
ması bekleniyor. Kanada'da geçen sene yaşanan yüksek 
rekolte sonrası azalış görülüyor. Avrupa'da buğday ekili 
alanların yüzde 3 artacağı öngörülüyor. Çin'de de buğday 
üretimindeki yukarı yönlü eğilim devam edecek. Rusya'da 
buğday ekili alanlar artarken, Ukrayna'da ise azalış bek-
leniyor. Kırım'ı Ukrayna'dan alıp Rusya'ya bağlarsanız, 
böyle bir sonuca ulaşılması normal karşılanmalıdır. 

YÜKSEK REKOLTE FİYAT ÜZERİNDEKİ 
BASKIYI ARTTIRIYOR
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin 

gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önü-
ne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 708,24 
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were decisive. Production estimations were not much 
effective on the prices. The increase starting in February 
continued rapidly in March. Thus, the increase in the last 
two months reached approximately to 28,5%. The closing 
of the short positions and the increase of the electronic 
loss-cut operations increased dimension of the increase.

THE DETERMINANT OF THE APRIL 
WILL BE WEATHER CONDITIONS
We can see that sales would increase at 720 cent/bushel 

level in April. It is possible to see balancing and improving 
efforts after a rapid increase. However, we can see that the 
prices movements would be affected depending on the we-
ather conditions. Besides that, the tension between Ukraine 
and Russia will be variable on the prices. The fact that the 
problem is not only between Ukraine and Russia but also it 
has become a global crisis poses a risk to the wheat prices. 
If the sanctions to be applied to Russia are directed towards 
trade products, we can see that wheat price is affected 
mostly. Shortly, we will continue to talk about Ukraine and 
weather conditions in April. Not much change is expected 
in the production estimations to be made. However; if the 
expectations of a slowdown in the trade of the Black Sea 
Region affect the estimations, some changes can occur in 
the wheat prices. Consequently, more profit sales and ef-
forts of forming a balance are expected to be seen in April. 
We may see a fluctuating but a horizontal market where 
sharp sales occur from time to time.

milyon ton olması bekleniyor. Bu rakam önceki ay tahmin-
lerine göre yaklaşık 2,79 milyon ton düşüşe işaret ediyor. 
Geçen sene ortalaması ise 656,7 milyon ton olarak ger-
çekleşmişti. Önceki seneye göre 51,54 milyon ton artış 
öngörülüyor. Yani yıllık bazdaki artış yüzde 7,84 olacak. 

Bu ayki veriler baz alındığında, tahminlerin önceki aya 
göre daha karamsar olduğu görülmektedir. Geçen sene 
yaşanan yüksek rekolte sonrası yeniden normal seviye-
lere doğru bir azalış olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı 
sıra hava durumunun da tahminlerde etkili olmaya baş-
ladığını söyleyebiliriz. Bu ay açıklanacak tahminlerde bu-
nun etkisini daha net görüleceğini düşünüyorum. Fakat 
önceki seneye göre halen yüksek bir üretim artışı söz 
konusu. Yüksek rekoltenin fiyatlar üzerinde baskı yara-
tacağı ve aşırı yukarı yükselişleri sınırlandıracağı tahmin 
edilmektedir.

Şikago Ticaret Borsası'nda Mayıs vadeli buğday fiyatı, 
kurak hava ve Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim ile yük-
selerek 655 cent/bushel seviyesinin üzerine çıktı. Ay bo-
yunca alımların etkili olduğunu ve ABD'de artan üretim 
endişeleri ile Kırım sorununun belirleyici olduğunu izledik. 
Üretim tahminleri, fiyatlar üzerinde çok fazla etkili olmadı. 
Şubat ayında başlayan yükseliş, Mart ayı boyunca hızlı bir 
şekilde devam etti. Böylece son iki ayda yaşanan yükse-
liş yaklaşık yüzde 28,5'a kadar ulaştı. Kısa pozisyonların 
kapanması ve elektronik zarar-kes işlemlerinin artması, 
yükselişin boyutunu artırdı.

NİSAN AYININ BELİRLEYİCİSİ HAVA 
KOŞULLARI OLACAK
Nisan ayı içerisinde 720 cent/bushel seviyesinde satış-

ların arttığını görebiliriz. Hızlı yükseliş sonrası dengelenme 
ve düzeltme çabalarının görülmesi muhtemel gözükmek-
tedir. Bununla beraber hava durumuna bağlı olarak fiyat 
hareketlerinin etkilendiğini görebiliriz. Bunun yanı sıra Uk-
rayna-Rusya arasındaki gerilim de fiyatlar üzerinde bir de-
ğişken olacak. Sorunun Ukrayna-Rusya arasından çıkıp 
küresel bir krize dönüşmeye başlaması, buğday fiyatları 
için de bir risk içeriyor. 

Rusya'ya uygulanacak olan yaptırımların ticaret ürün-
lerine doğru yönelmesi durumunda, buğday fiyatının 
daha fazla etkilendiğini görebiliriz. Kısaca Nisan ayında 
Ukrayna ve hava durumunu konuşmaya devam edece-
ğiz. Yeni yapılacak olan üretim tahminlerinde yine çok 
fazla değişim beklenmemektedir. Fakat Karadeniz Böl-
gesi'ndeki ticaretin yavaşladığına yönelik beklentiler tah-
minleri etkilerse, buğday fiyatında da değişimler görüle-
bilir. Sonuç olarak Nisan ayında daha çok kar satışları 
ve denge oluşturma çabalarının izlenmesi bekleniyor. 
Zaman zaman sert satışların olduğu, dalgalı ama yatay 
bir piyasa izleyebiliriz.
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“ruSya, dünyanIn 
gIda güvEnLİğİ 

TEmİnaTÇISI 
OLaBİLİr”

vitali KOPyTOv:

ruSSIa can BE ThE 
WOrLd’S guaranTOr 

OF FOOd SEcurITy”

“russia has huge food resources, which al-

low satisfying domestic demand in flour, and 

exporting the finished products to foreign 

countries. It strengthens russia's position as 

the guarantor of food security in the world.”

“rusya; iç talebin un ihtiyacını karşılayıp, 

yabancı ülkelere nihai ürün ihracatının ger-

çekleştirilmesine olanak sağlayan geniş gıda 

kaynaklarına sahiptir. Bu durum, rusya’nın 

dünyanın gıda güvenliği teminatçısı olma po-

zisyonunu da güçlendirmektedir.”
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Altai Flour Mills is a company established by the lea-
ding companies of the grain industry in the Altai region of 
Russia. General Director of the company Mr. Vitali Kopy-
tov states that those companies are the majors of the 
Russian milling industry.

Answering the questions of our magazine on Altai 
Flour Mills and Russian milling industry, Kopytov states 
that the flour mills in the Altai region are equipped with 
technological production lines having a wide perfor-
mance range and those lines consist of the technolo-
gic equipment of Swiss, Turkish, Italian, Russian com-
panies. Mentioning that especially Turkish technology 
brands are more advantageous in terms of price and 
quality, Vitali Kopytov emphasizes that Russia can be 
the world’s guarantor of food security in the future. We 
get the details about Russia and Altai Flour Mills from 
Kopytov. 

Mr. Vitali Kopytov, your company Altai Mills is one 
of the leading flour mills of Russia. Firstly, could you 
please give us some information on your company 
and how you have come to today?

Altai Flour Mills Co., Ltd. is situated in Barnaul city of 
the Altai region of Russia. Altai is one of the largest grain 
regions of Russia with the biggest arable area and enor-
mous food resources. The wheat grown here is the best 
wheat in Russia. It is known as an improver for milling 
blends of wheat grown in other regions of Russia. That’s 
why, grain crops occupy about 4 million hectares of lands 
which is more than in any other region of Russia, and 
total area of Altai cropland equals to 7 million hectares.

Altai Flour Mills Co., Ltd. was established by the largest 
millers of the Altai region in 2008 for consolidated export 
of flour and groats from Altai to the world market. The 
founders were major grain processing enterprises of the 
Altai region: Incorporation of grain processing enterprises 
“Grana”, Closed corporation “Aleyskzernoprodukt”, Ag-
ro-industrial company “Melnik”, Public corporation “Kluc-
hevskoy elevator”. These enterprises have great produc-

Altai Flour Mills,  Rusya’nın Aral bölgesinde tahıl sek-
törünün önde gelen firmalarının bir araya gelerek kurdu-
ğu bir firma. Firmanın Genel Müdürü Vitali Kopytov, bu 
firmaların Rus değirmencilik sanayinin liderleri olduğunu 
belirtiyor. 

Dergimizin Altai Flour Mills ve Rusya değirmencilik sek-
törüyle ilgili sorularını yanıtlayan Kopytov, Altay bölgesin-
de bulunan un değirmenlerinin geniş bir performans ara-
lığına sahip teknolojik üretim hatlarıyla donatıldığını ve bu 
hatların da İsviçreli, Türk, İtalyan ve Rus firmaların tekno-
lojik ekipmanlarından oluştuğunu belirtiyor. Özellikle Türk 
teknoloji markalarının fiyat ve kalite gibi konularda daha 
avantajlı olduğuna değinen Vitali Kopytov, gelecekte 
Rusya’nın dünyanın gıda güvenliği teminatçısı olabilece-
ğini vurguluyor. Rusya ve Altai Flour Mills’le ilgili ayrıntıları 
Kopytov’dan alıyoruz.

Sayın Kopytov, firmanız Altai Flour Mills, Rusya’nın 
önde gelen un değirmenlerinden birisi. Öncelikle bize 
firmanız ve bugünlere nasıl geldiğiniz hakkında biraz 
bilgi verir misiniz?

Altai Flour Mills Co., Ltd. Rusya’nın Altay bölgesinde-
ki Barnaul şehrinde yer almaktadır. Altay, geniş tarımsal 
alanı ve muazzam gıda kaynaklarıyla Rusya’nın en büyük 
tahıl bölgelerinden birisidir. Burada yetiştirilen buğday, 
Rusya’daki en iyi buğdaydır. Bu buğday, Rusya’nın diğer 
bölgelerinde öğütmelik buğday harmanları için bir gelişti-
rici olarak bilinmektedir. Bu yüzden de toplam ekim alanı 
7 milyon hektar olan Altay bölgesinde, Rusya’nın hiçbir 
bölgesinden olmayan büyüklükte bir alan (yaklaşık 4 mil-
yon hektar) tahıl bitkilerine ayrılmıştır.

Altai Flour Mills Co., Ltd., Altay bölgesinin en büyük de-
ğirmencileri tarafından, bu bölgeden dünya piyasalarına 
konsolide un ve kırma hububat ihracatı için 2008 yılında 
kurulmuştur. Kurucular Altay bölgesinin önemli tahıl işle-
me tesislerinden oluşuyordu: tahıl işleme anonim şirketi 
“Grana”, kapalı şirket “Aleyskzernoprodukt”, tarım sana-
yi şirketi “Melnik”, kamu şirketi “Kluchevskoy elevator”. 
Çok büyük üretim potansiyelleri bulunun bu kuruluşlar, 
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tion potential and totally produce more than 13% of the 
Russian flour and 22% of the Russian groats. Today, our 
company draws other Russian manufacturers for exe-
cution of export contracts. This allows executing major 
contracts in short time thanks to simultaneous shipment 
of large consignments from several mills.

Over the past years, the company has become a lea-
der in export of flour and groats from Russia, has proved 
itself as a reliable partner of UN World Food Program in 
humanitarian operations participation.

What can you say about your flour processing fa-
cilities, capacity, product variety and the position in 
the Russian market?

Flour mills of the Altai region are equipped with tech-
nological lines of a wide performance range (50 to 500 
T/day). The basis of these technological lines consists 
of technological equipment of the Swiss, Turkish, Italian, 
Russian (Swiss reproduced) firms. We use equipment of 
the Russian, Korean, Chinese and Ukrainian companies 
on some auxiliary technological operations.

Many, if not most, flour lines are equipped with the Tur-
kish grinding and cleaning equipment. This is due to the 
fact that equipment of the Turkish companies in many 
cases and on the aggregate of price and quality has a 
considerable advantage in comparison with equipment 
of other foreign firms.

Altai has a powerful milling industry, which has been 
actively developed in view of the European and world 
milling trends in product range, quality and safety. Flour 
milling technologies are built on modern technologies of 
suppliers of the main processing equipment taking into 
account local peculiarities. Many enterprises have been 
implementing or have already implemented ISO internati-
onal standards for safety and quality of products.

As we know, you produce other products besides 
flour. Could you give some information also on the 
product varieties of your company?

As I have already mentioned, the Altai region is the lar-
gest agricultural region of Russia. The share of agricul-
ture in the Gross Regional Product is more than 56%. 
With a total population of about 2% of the population of 
Russia, the Altai region is ranked 1st in the sown area of 
grain and pulses crops, production of flour and groats. 
Enterprises of Altai Flour Mills Co. produce not only flour, 
but also a wide range of groats - semolina, pearl barley, 
peeled barley, oats, buckwheat, peas and others. In ad-
dition, the range of products is pasta, crude sunflower 
oil, mixed fodder. This products are supplied in all regions 
of Russia and for export.

toplamda Rus ununun %13’ünü ve Rus tahılının %22’sini 
üretmektedirler. Bugün firmamız, ihracat sözleşmelerinin 
yürütülmesi için diğer Rus firmalarını destekliyor. Bu du-
rum, çeşitli fabrikalardan büyük sevkiyatların eşzamanlı 
tesliminin kısa sürede yapılabilmesini sağladığı için büyük 
sözleşmelerin yürütülmesini sağlıyor.

Son yıllarda firma, Rus un ve tahıl ihracatında lider ko-
numuna yükseldi ve insani yardım operasyonlarına katı-
lımda BM Dünya Gıda Programı’nın güvenilir ortağı olarak 
kendini ispatlamıştır.

Un işleme tesisleriniz, kapasiteniz, ürün çeşitliliği-
niz ve Rus pazarındaki pozisyonunuz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Altay bölgesinde bulunan un değirmenleri, geniş bir 
performans aralığına sahip (50-500 T/gün) teknolojik 
üretim hatlarıyla donatılmıştır. Bu teknolojik üretim hatla-
rının temelini İsviçreli, Türkiyeli, İtalyan ve Rus firmaların 
teknolojik ekipmanları oluşturur. Bazı teknolojik yardımcı 
işlemlerde Rus, Kore, Çin ve Ukraynalı firmalardan fay-
dalanıyoruz. Çoğu olmasa da bazı un üretim hatları Türk 
öğütme ve temizleme ekipmanlarıyla donatılmıştır. Bu, 
Türk firmalarının ekipmanlarının diğer yabancı firmaların 
ekipmanlarıyla karşılaştırıldığında, birçok durumda fiyat 
ve kalite toplamında önemli ölçüde avantajlı olma gerçe-
ğinden kaynaklanmaktadır. 

Ürün çeşitliliği, kalitesi ve güvenliği konularında Avrupa 
ve dünya değirmencilik trendleri açısından incelendiğinde 
oldukça aktif olan Altai, çok güçlü bir değirmencilik sana-
yisine sahiptir. Un öğütme teknolojileri, yerel özellikler de 
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Could you give information on whether you have 
activities for export and your goal about that?

Enterprises of founders of Altai Flour Mills Co are lea-
ders of the milling industry of Russia. Major products are 
shipped to the Russian regions, and geography of delive-
ries is very wide - from Vladivostok and other Far Eastern 
points to Moscow and Kaliningrad of the European part 
of Russia. Trading and industrial organizations and retail 
trade networks are among the clients.

Altai Flour Mills Co has a narrow specialization and is 
engaged exclusively in export sales. The main markets 
are the countries of the Central and South-Eastern Asia - 
Tajikistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Turkmenistan, Mon-
golia, China, North Korea, Indonesia and others. Delive-
ries are carried out under commercial contracts, as well 
as through the UN World Food Program and EMERCOM 
Agency in the framework of the implementation of huma-
nitarian operations.

Thanks to the high quality of the Altai wheat and good 
technological infrastructure of the mills, we are able to 
produce high-quality flour according to the individual re-
quirements of a customer and in accordance with inter-
national standards. Our company was the first among 
the Russian food manufacturers which passed certifica-
tion according to the Indonesian standard SNI and com-
menced supplying flour to Indonesia. 

In addition, Altai Flour Mills is the only private company 
registered in UN World Food Program. For participation 
in humanitarian operations we produce fortified flour in 

dikkate alınarak, temel işleme ekipmanları tedarikçilerinin 
modern teknolojileri üzerine inşa edilmektedir. Ürün gü-
venliği ve kalitesi açısından bazı işletmeler ISO uluslarara-
sı standartlarını kurmuş ve kurmaya devam etmektedirler. 

Bildiğimiz kadarıyla unun yanı sıra başka ürünlerin 
üretimini de gerçekleştiriyorsunuz. Firmanızın ürün 
çeşitliliği ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Yukarıda da bahsettiğim üzere Altay bölgesi, Rusya’nın 
en büyük tarımsal üretim bölgesidir. Tarımın Gayri Safi 
Bölgesel Üretim içerisindeki payı %56’nın üzerindedir. 
Toplam Rusya nüfusunun yaklaşık %2’sine sahip Altay 
bölgesi; tahıl ve bakliyat üretimi için kullanılan ekim ala-
nında, un ve tahıl üretiminde birinci sırada gelmektedir. 
Altai Flour Mills Co.’nun işletmeleri sadece un üretmekle 
kalmıyor; bunun yanı sıra tahıl, irmik, frenk arpası (öğütül-
müş arpa), soyulmuş arpa, yulaf, karabuğday, bezelye ve 
diğer ürünlerin üretimini de gerçekleştirmektedir. Bunlara 
ek olarak; makarna, ham ayçiçek yağı, karma yem üretimi 
de geniş üretim yelpazesinde yer almaktadır. Bu ürünler 
Rusya'nın tüm bölgelerine ve ihracata yönelik olarak te-
darik edilmektedir.

İhracata yönelik bir çalışmanız ve bununla ilgili he-
defleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Altai Flour Mills Co.’nun kurucuları, Rus değirmenci-
lik sanayinin liderleri konumundadırlar. Başlıca ürünler 
Rusya’nın çeşitli bölgelerine gönderilmektedir. Hizmet 
alanımız; Vladivostok ve Rusya’nın diğer uzak doğu nok-
talarından Moskova, Kaliningrad ve Avrupa’da yer alan 
bölgelere kadar olan geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. 
Müşterilerimiz arasında ticari ve endüstriyel organizas-
yonlar, perakende ticaret ağları bulunmaktadır.

Altai Flour Mills Co., dar bir uzmanlık alanına sahiptir 
ve sadece ihracat satış faaliyetleri yürütmektedir. Ana 
pazarlarımız arasında; Orta ve Güneydoğu Asya ülkele-
ri olan Tacikistan, Kırgızistan, Afganistan, Türkmenistan, 
Moğolistan, Çin, Kuzey Kore, Endonezya ve diğer ülke-
ler yer almaktadır. Firmamız;  insani yardım faaliyetlerinin 
uygulanması çerçevesinde BM Dünya Gıda Programı ve 
EMERCOM Ajansı aracılığıyla yapılan sevkiyatların yanı 
sıra ticari sözleşmeler aracılığıyla da sevkiyat gerçekleş-
tirmektedir.

Altay buğdayının yüksek kalitesi ve değirmenlerin iyi 
teknolojik altyapıları sayesinde, müşterilerin bireysel ihti-
yaçlarına ve uluslararası standartlara uygun yüksek kalite-
de un üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Firmamız, Endonezya 
standardı SNI’yı geçen ve Endonezya’ya un tedarik eden 
ilk Rus gıda üreticisidir. Bunlara ek olarak Altai Flour Mills, 
BM Dünya Gıda Programı’na kayıtlı tek özel firmadır. İnsa-
ni yardım faaliyetlerimiz çerçevesinde de Birleşmiş Millet-
ler standartlarına uygun zenginleştirilmiş un üretmekteyiz.

Bugün, firmamız Rusya’dan yapılan un ihracatındaki 
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accordance with United Nations standards. Today, our 
company is among the top three with a total market sha-
re of 15 to 20% of export sales of flour from Russia.

Could you give some information also on the flo-
ur industry in your country and the consumption 
habits of Russian people? What is the position of 
Russia in the world in terms of usage milling tech-
nologies, flour production amount, quality and con-
sumption? 

To sum up with just a few words; Russian output of 
wheat flour was 9854,8 MT and Altai output of flour was 
1474 MT in 2013. Consumption of bread is rather stable 
since 2003 – about 120 kg per capita in Russia and 170 
kg per capita in the Altai region. 

Quality of our flour is well known in many countries of 
Asia. We have our national standard GOST R 52189-
2003 but some of the mills are able to produce flour ac-
cording to international or individual standards.

What do you think about that how will your country 
progress in terms of the flour industry?

Russia has huge food resources, which allow satisfying 
domestic demand in flour, and exporting the finished pro-
ducts to foreign countries. It strengthens Russia's posi-
tion as the guarantor of food security in the world. New 
technologies in milling industry, laboratory researches, 
packaging, storage and transportation actively come into 
our lives. 

This will contribute to progressive development of the 
milling industry, improve quality of the final product, and 
increase customers’ satisfaction. As elsewhere in the 
world, flour-milling industry in Russia will focus on the 
overall market, go on a way of improving quality of pro-
ducts, diversification of production taking into account 
the needs and health of final consumers, adopt the best 
practices of foreign countries.

As Altai Mills, what is your future goal for the in-
vestment and market objective?

We positively look into the future and see the pros-
pects in development of foreign markets for our pro-
ducts. We intend to strengthen our position in the exis-
ting export markets and develop new ones. We are 
interested in the markets of the South-Eastern Asia, 
Middle East and Africa.

Finally, what would you like to add?
I’d like to add that we are open for cooperation and we 

invite customers from all over the world to be our part-
ners and purchase our flour and other products.

%15-20 pazar payı oranı ile ilk üç firma arasında yer al-
maktadır.

Biraz da ülkenizdeki un sanayi ve halkınızın tüketim 
alışkanlığı hakkında bilgi verir misiniz? Rusya değir-
men teknolojileri kullanımı, un üretim miktarı, kalitesi 
ve tüketimi açısından dünyada hangi noktada?

Birkaç kelime ile özetlemek gerekirse; 2013 yılında 
Rusya’nın buğday unu üretimi 9.854,8 milyon ton, Altay 
bölgesinin buğday üretimi ise 1.474 milyon ton olarak 
gerçekleştirildi. 2003 yılından beri ekmek tüketimi olduk-
ça stabil olarak devam ediyor. Rusya’da kişi başına ek-
mek tüketimi 120 kilogram iken, Altay bölgesinde ise kişi 
başına ekmek tüketimi 170 kilogramı buluyor. Unumuzun 
kalitesi Asya’daki birçok ülke tarafından da bilinmektedir. 
Ulusal standardımız GOST R 52189-2003’e sahibiz fakat 
değirmenlerden bazıları uluslararası ve bireysel standart-
lara göre de üretim yapabilmektedir.

Gelecekte, özellikle un sanayi açısından ülkenizin 
nasıl bir gelişme kaydedeceğini düşünüyorsunuz?

Rusya; iç talebin un ihtiyacını karşılayıp, yabancı ül-
kelere nihai ürün ihracatının gerçekleştirilmesine olanak 
sağlayan geniş gıda kaynaklarına sahiptir. Bu durum, 
Rusya’nın dünyanın gıda güvenliği teminatçısı olma po-
zisyonunu da güçlendirmektedir. Değirmencilik endüst-
risindeki yeni teknolojiler, laboratuvar araştırmaları, pa-
ketleme, depolama ve ulaşım aktif bir şekilde hayatımıza 
girmektedir. 

Bütün bunlar değirmencilik endüstrisinin ilerici gelişme-
sine katkıda bulunacak, nihai ürünün kalitesini ve müşteri 
memnuniyetini arttıracaktır. Dünyanın diğer bölgelerinde 
olduğu gibi Rusya’daki un değirmenciliği endüstrisi de; 
pazarın tamamına odaklanacak, ürünlerin kalitesini ve 
üretimin çeşitliliğini nihai müşterinin ihtiyaç ve sağlığını 
göz önünde bulundurarak arttıracak yöntemlere başvu-
racak ve yabancı ülkelerin en iyi uygulamalarını benim-
seyecektir.

Altai Mills olarak sizin gelecekle ilgili yatırım ve pa-
zar hedefiniz nedir?

Geleceğe pozitif bakıyoruz ve ürünlerimiz için dış pa-
zarlarda gelişme potansiyeli görüyoruz. Mevcut pazarla-
rımızdaki pozisyonumuzu güçlendirmek ve yeni pazarlar 
geliştirmeyi amaçlıyoruz. Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve 
Afrika pazarları ile ilgileniyoruz.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
İşbirliğine açık bir firma olduğumuzu söylemek istiyo-

rum ve dünyanın dört bir yanından müşterilerimizi ortağı-
mız olmaya ve un ile diğer ürünlerimizi satın almaya davet 
ediyorum.
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“TOgO’da ELdE 
EdİLEcEK BİrÇOK 

FIrSaT var”

amoussou Sena comlan:

“ThErE arE a LOT OF 
OPPOrTunITIES TO BE 

OBTaInEd In TOgO” 

“There are a lot of opportunities to be ob-

tained in Togo. We, calice consulting group 

Sarl as an established company, can facili-

tate to acquire various grains cultivated in 

Togo here in a huge quantity for processing. 

and in the next two years, we also want to 

process the grains on the spot.”

“Togo’da elde edilecek birçok fırsat var. 

calice consulting group Sarl olarak bizler 

Togo’da yetiştirilen tahılın önemli bölümünün 

işlenmesini kolaylaştırabiliriz. Önümüzdeki 

iki yıl içerisinde tahıl tanelerinin yerinde iş-

lenmesi konusunda adımlar atmak istiyoruz.”
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The owner of Calice Consulting Group Sarl in Togo, 
Amoussou Sena COMLAN is one of our guests for this 
issue. Calice Consulting Group Sarl is a young grain supp-
lier established in 2012. Drawing attention that there are 
important opportunities we do not see in geography we 
describe as hard, Amoussou Sena COMLAN states that 
the government reduced the taxes in order to encoura-
ge the companies but they need the support of especially 
banks and financial institutions.

Saying; “Most of our machinery are old in terms of tech-
nology they demand from outside is very high and also road 
infrastructure is insufficient.”, COMLAN draws attention that 
There are a lot of opportunities to be obtained in Togo.

 
Mr. Comlan, firstly could you please give us some 

information on your company Calice Consulting Group 
Sarl? As we know you make seed trade. Could you 
give us information on especially grain  and other pro-
duct varieties?

Calice Consulting Group Sarl is a limited liability com-
pany established in February 2012. Our specialty is the 
wholesale of cereal grains such as maize, millet, sorghum, 
soya beans, ground nut, sesame seeds, shea nut seeds, 
Bambara groundnuts, cashew nut and cotton seeds. Our 
main office is in Lome capital town of Togo, West Africa.

 Besides grain trade, do you have any other activiti-
es on grain processing and milling?

Our main activity is on grain for the moment base on the 
whole sale in form of raw material without any processing 
or milling.   

 
Are you working only for the domestic market in 

grain trade? Do you have any export activities? If you 
have, could you please give information on the regions 
and countries to which you make export? 

We are working with the domestic market in grain trade 
as well as the international market. We do export mostly 
to India, China, South Korea, and Germany and in Africa 
Côte-d’Ivoire, Ghana, Benin and Niger.   

 
What is the position of your country in the grain tra-

de of your region? What would you like to say on the 
market share you have in your country and regions to 
which you make export and also on the effectiveness 
of your company? 

The government in Togo now is taking the grain trade as 
a serious matter and it’s putting financial means to help the 
farmers, another way also is granting them fertilizer. Actually 
talking on the market share we have in our country, there is 
more effort we need to do again and we need a push from 
banks and financial institutions to help us a lot. Government 
has done a lot effort by reducing taxes but there is more 
work to be done to help young company like us.  

Bu ayki konuklarımızdan biri Togo’daki Calice Con-
sulting Group Sarl’ın sahibi Amoussou Sena COMLAN. 
Calice Consulting Group Sarl, 2012 yılında kurulmuş çok 
genç bir tahıl tedarikçisi. Zor diye tabir ettiğimiz bir coğ-
rafyada, görmediğimiz önemli fırsatlar olduğuna dikkat 
çeken Amoussou Sena COMLAN, hükümetin firmalara 
destek için vergi oranlarını indirdiğini ancak özellikle ban-
kaların ve finans kurumlarının desteklerine ihtiyaçları ol-
duğunu belirtiyor.

“Makinelerimizin çoğu teknolojik olarak eski ve yol alt-
yapılarımız yetersiz olduğu için dışardan talep oranımız 
oldukça yüksek.” diye COMLAN, Togo’da elde edilecek 
birçok fırsat var olduğuna dikkat çekiyor.

Sayın Comlan, öncelikle firmanız Calice Consulting 
Group Sarl’u tanıyabilir miyiz? Bildiğimiz kadarıyla 
tohum ticareti yapıyorsunuz. Bize ticaretini yaptığınız 
çeşitler, özellikle de tahıl çeşitleri hakkında bilgi verir 
misiniz?

Calice Consulting Group Sarl, Şubat 2012’de kurul-
muş bir limited şirkettir. Uzmanlık alanımız toptan tahıl 
satışıdır. Satışını üstlendiğimiz ürünler arasında mısır, darı, 
sorgum, soya fasulyesi, yer fıstığı, susam tohumu, shea 
nut tohumu, Bambara yer fıstığı, kaju fıstığı (baladur ağacı 
cevizi) ve pamuk tohumu yer almaktadır. Merkezimiz, Af-
rika kıtasının batı bölümünde yer alan Togo’nun başkenti 
Lome’da bulunmaktadır.

Tahıl ticaretinin dışında, tahıl işleme ve öğütmeye 
dair bir çalışmanız var mı?

Ana faaliyet alanımız şu an için hammadde halinde iş-
lenmemiş ya da öğütülmemiş toptan tahıl satışıdır.

Tahıl ticaretinde sadece iç pazara yönelik mi çalışı-
yorsunuz? İhracata dönük çalışmalarınız var mı? Var-
sa hangi bölgelerle ve ülkelerle çalıştığınız hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Tahıl ticaretinde iç pazarımızın yanı sıra uluslararası pa-
zara yönelik de çalışmalarımız mevcut. Çoğunlukla Hin-
distan, Çin, Güney Kore, Almanya, Fildişi Sahili, Gana, 
Benin ve Nijer’e ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Firmanızın bölgenizdeki tahıl ticaretindeki konumu 
nedir? Ülkenizde veya ihracat yaptığınız bölgelerde 
sahip olduğunuz pazar payı, firmanızın etkinliği hak-
kında neler söylemek istersiniz?

Togo hükümeti artık tahıl ticaretini ciddiye alıyor ve finan-
sal yardımların yanı sıra çiftçilere gübre yardımında da bu-
lunuyor. Ülkemizdeki pazar payı ile ilgili konuşursak, daha 
çok çaba harcamamız gerek, bankaların ve finansal ku-
rumların yardımına oldukça ihtiyacımız var. Hükümet vergi 
oranlarını düşürerek oldukça büyük bir katkı sağlamış oldu 
fakat bizim gibi yeni firmalar için daha yapılacak çok iş var.
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 What kind of grains are produced and demanded 
mostly in your country or in the regions generally you 
work for? 

The demand of grains is based on their season but 
mostly soya beans, black eye beans, shea nut seeds, cas-
hew nut and maize are demanded.

 Could you please give information also on the gra-
in processing or flour industry in your country, con-
sumption habits of your people? What can you say on 
the grain processing companies’ usage of technology, 
production amount, quality and consumption? 

Talking on the grain processing, we have many small 
private processing unit and GRAND MOULIN DU TOGO 
(GMT). Locally, maize and many grains are in the daily diet 
of Togolese. Most of our machineries are old in terms of 
technology, their demand from outside is very high and 
also road infrastructure is insufficient.  

 
As Calice Consulting Group Sarl, what is your in-

vestment and market target about the future? What 
do you want to do in order to increase your efficiency 
in your region? 

Calice Consulting Group Sarl’s investment on the finan-
cial scale is average and our future target is to build a true 
relationship with our foreign partners in order to fit their 
demand. In order to increase our efficiency in our region, 
we need our partners to come down meet us here in our 
region and together we plan something.

 
Finally, what would you like to add?
Finally, we would add that there is a lot of opportunity 

to be obtained in Togo and we, Calice Consulting Group 
Sarl as an established company, can facilitate to acquire 
various grains cultivated in Togo here in a huge quantity 
for processing. And in the next two years, we also want to 
process the grains on the spot.

Ülkenizde veya genel itibariyle çalıştığınız bölgeler-
de, ne tür tahıllar daha yoğun olarak üretilmekte ve 
talep görmektedir?

Tahıla olan talep mevsimine göre değişmektedir. Fakat 
çoğunlukla soya fasulyesi, börülce, shea nut tohumu, 
kaju fıstığı ve mısır talep görmektedir.

Biraz da ülkenizdeki tahıl işleme ya da un sanayi, 
halkınızın tüketim alışkanlığı hakkında bilgi verir mi-
siniz? Ülkenizde, tahıl işleme firmalarının teknolojileri 
kullanımı, üretim miktarı, kalitesi ve tüketimi hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? 

Tahıl işleme konusuna geldiğimizde, birçok küçük özel 
işleme birimlerine ve GRAND MOULIN DU TOGO’ya 
(GMT) sahibiz. Yerel olarak mısır ve bazı tahıllar Togolula-
rın günlük beslenmesinde yer almaktadır. Makinelerimizin 
çoğu teknolojik olarak eski ve yol altyapılarımız yetersiz 
olduğu için dışardan talep oranımız oldukça yüksek.

Calice Consulting Group Sarl olarak, gelecekle ilgili 
yatırım ve pazar hedefiniz nelerdir? Bölgenizdeki et-
kinliğinizi arttırmak için neler yapmak istiyorsunuz? 

Calice Consulting Group Sarl olarak mali ölçekte ya-
tırım oranımız ortalama bir değerdir; gelecek hedefimiz 
ise müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 
yabancı ortaklarımızla gerçek bir ilişki kurmak. Bölge-
mizdeki etkinliğimizi arttırmak için, ortaklarımızın böl-
gemize gelmeleri ve bizimle birlikte planlama yapmaları 
gerekmektedir.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Son olarak eklemek isterim ki Togo’da elde edilecek 

birçok fırsat var. Calice Consulting Group Sarl olarak biz-
ler Togo’da yetiştirilen tahılın önemli bölümünün işlenme-
sini kolaylaştırabiliriz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde tahıl 
tanelerinin yerinde işlenmesi konusunda adımlar atmak 
istiyoruz.
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OTOmaSyOn 
TEKnOLOjİSİnE gİrİş 

InTrOducTIOn TO 
auTOmaTIOn 

TEchnOLOgIES 
...................................................................

The automation technology in all areas of a modern mill 
has a significant importance. The connection of machine 
control system to the data processing and data transfer 
functions affects all levels of a business hierarchy, es-
pecially the product quality, operating stages and being 
economic.

Process and machinery management is realized with 
different devices generally based on microprocessors. 
These elements are connected to each other via com-
munication tools and open to the use of all units in the 
management ranking. Thus, targeted interventions and 
detailed error analyzes are possible. But there is also 
information on the state of resources, such as opera-
tions or equipment temperatures. The preventive ma-
intenance of machinery and plant components can be 
organized through the control 
systems and data processing. 
The staff can retrieve online 
service instructions or visually 
supported information about 
the machine repair. The mac-
hine guide can be managed 
centrally and digitally.

PROCESS INFORMATİON
There is binary informati-

on with the value 0 or 1 (e.g. 
"start button pressed 'or' 
running ') as well as digital 
values, e.g. the filling of a 
processed silo. Analog me-

Otomasyon teknolojisi modern bir değirmende çok 
önemli bir yere sahiptir. Makine kontrol sisteminin veri 
işleme ve veri aktarım fonksiyonlarına bağlanması, bir iş-
letmenin tüm hiyerarşi seviyelerine, özellikle de ürün kali-
tesine, işlem aşamalarına ve ekonomik oluşuna etki eder.  

Süreç ve makine yönetimi, günümüzde genellikle mik-
ro işlemcilere dayanan farklı cihazlarla gerçekleştirilir. Bu 
bileşenler iletişim araçları üzerinden birbirine bağlıdır ve 
değirmenin yönetim sıralamasında tüm birimlerin kullanı-
mına açıktır. Bu şekilde hedeflenen müdahaleler ve de-
taylı hata analizlerinin çıkarılması mümkün olur.

Ancak orada, anahtar döngüsü veya ekipmanların sı-
caklıkları gibi işletim araçlarının durumu hakkında da bil-
giler mevcuttur. Makine ve sistem bileşenlerinin koruyucu 

bakımları, kontrol sistemleri ve 
veri işleme üzerinden organize 
edilebilir. Personel, makine tami-
ratı konusunda, servis talimatla-
rını veya görsellerle desteklenen 
bilgileri online olarak sorgulayabi-
lir ve temin edebilir. Makine kıla-
vuzu, merkezi ya da dijital olarak 
kullanılabilir.  

SÜREÇ İLE İLGİLİ BİLGİLER
0 veya 1 değerinde olan ikili 

bilgiler (örn. “Start tuşuna basıl-
dı” ya da “Motoru çalıştır”) ya da 
dijital değerler, örn. bir silonun 
dolum seviyesi işlenir. Örn. sı-

Lecturer at the German Milling School  - Alman Değirmencilik Okulu Öğretim Üyesi 
Braunschweig International Technical School- Brunswick Uluslararası Teknik Okulu

Dipl.-Ing. (Yük. Müh.) Uwe Schulz
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asurements such as temperatures can be processed 
over the AD converter into digital form - converted by 
microprocessors.

CONTROL
The control technique is classically used for functions 

basing on logical "if-then" decisions.  The switching on or 
off a hammer mill and monitoring for errors are the du-
ties of the control technology. During controlling, mainly 
binary information (such as "Motor protection is not trig-
gered" or "button pressed") is processed and the com-
mands (e.g. main contactor on) arising from this point are 
calculated.

ADJUSTMENT
For controlling, analog quantities are mainly processed 

by an actual value to be constant following a variable set 
point. An actual value follows a desired value. If problems 
occur, an optimum operating point should be achieved 
and maintained. 

The comparison of target and actual value makes an 
appropriate response to the control device possible. For 
roller mills the feeding is often kept constant by adjust-
ments. The number of feed rolls is increased or reduced 
depending on the amount of product.

As another example, I would mention the frequency 
converter, complex calculations carried out at known 
data of the electric motor to keep the speed and / or the 

caklıklar gibi analog ölçüm değerleri, - AD-dönüştürücü 
üzerinden dijital formata aktarılabilir – bilgiler mikro işlem-
cilerle değerlendirilebilir. 

KONTROL 
Kontrol teknolojisi, klasik olarak işlevlerin mantıksal “…

ise - o halde… kararları”na dayanan noktalarda kullanı-
lır. Çekiçli değirmenin açılması veya kapatılması ve hata 
denetimi, kontrol teknolojisinin görevidir. Kontrol anında 
genellikle öncelikli olan ikili bilgiler (örn. “motor koruma 
devrede değil” ya da “Tuşa basıldı”) işleme alınır ve bu-
radan doğan emirler (örn. ana korumayı devreye sokun) 
hesaplanır.  

AYARLAMA 
Analog büyüklükler ayarlama için genellikle, değişken 

olan nominal bir değeri takip eden reel bir değeri sabit 
tutmak için işlenir. Oluşan arızalarda, optimal işletim nok-
tasına ulaşmalı ve durum muhafaza edilmelidir. Nominal 
ve reel değerin karşılaştırması, ayar donanımının uygun 
bir reaksiyonunu mümkün kılar. Silindir değirmenlerde 
dolum, genellikle ayarlar ile sabit tutulur. Bunun için ürü-
nün yüksekliğine bağlı olarak besleme silindirlerinin devir 
sayısı arttırılır veya düşürülür. 

Başka bir örnek olarak frekans dönüştürücü gösteri-
lebilir, bu dönüştürücü bilinen elektromotor verilerinde 
devir sayısını ve/ya da motorun tahrik torkunu değiş-
ken yükte sabit tutmak için karışık ve uzun hesapla-
malar yapar.  
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torque of the motor at variable load constant.

VPS – SPS
Historically, technical control technology has its roots 

in the flour milling like many other issues. The term "con-
tactor" today means an electromagnetically-mechanical 
switching device. Historically describes this a device for 
switching water supplies.

Until 70s in the last century we had the conventional 
control technology, which  is based on the logic of the 
electrical wiring of contactors. It can probably be found 
anywhere today, if it is not necessary to realized by the 
control task by a PLC. It is called "Hard-wired control 
(VPS)". The change of the flow requires rewiring of the 
circuit. Today, this form of control technology is hard to 
find because it is uneconomical and inflexible with res-
pect to the options for change. 

The control technology is dominated by the program-
mable logic controllers (PLC). The first PLC were on the 
market in the 1970s. A replacement by other techniques 
is not in sight. The market leader in Europe is the Sie-
mens with the SIMATIC system. Besides SIMATIC, the 
devices of American producer Alan Bradley (Rockwell 
Automation) is used in the mills worldwide.

In addition to the PLC hardware and software, system 
modular modern control technology of data communi-
cation systems and human-machine interfaces (HMI) are 
used in the connections via user management.

PLC HARDWARE
A PLC is a system developed for use in an industrial 

environment microprocessor system that usually has no 
components with moving parts such as hard drives and 
floppy drives.

The main device is 
the central proces-
sing unit (CPU), where 
runs a special opera-
ting program and the 
application program to 
control the machine or 
the process.The core 
is the central proces-
sing unit (CPU) which 
runs a special opera-
ting program and the 
cyclic application of 
the system to be cont-
rolled. The required 
time for program exe-

VPS – SPS
Tarihi olarak pek çok konu olduğu gibi kontrol tekno-

lojisi de değirmencilikte kök salmıştır. “Kontaktör” terimi, 
günümüzde elektromanyetik – mekanik anahtarlama ci-
hazında, aslında su girişlerinin anahtarlaması için gerekli 
ön düzeneği tanımlar. 

1970’li yıllara kadar alışılan kontrol teknolojisi –ki hala 
şu ya da bu şekilde karşımıza çıkabiliyor – kontrol görevini 
mantık bağlantılarıyla sağlıyordu ve bu kontaktörlerin iş-
leyişi elektrikli kablo bağlantıları üzerinden gerçekleştirili-
yordu. Bu “Sabit kablolu kontrol (VPS)” olarak adlandırılır. 
İşleyişin değişikliği, bir kablo bağlantısı gerektirmektedir. 
Günümüzde bu kontrol teknolojisi şekli neredeyse hiç 
kalmadı, çünkü bu pahalıya gelen ve değişiklik imkanları 
kapsamında da esnek olmayan bir sistemdir.

Kontrol teknolojisi, hafıza programlaması yapılabilir 
kontrol sistemleri tarafından yönetiliyor (SPS). Başarı-
larının temeli 1970’li yıllarda atılmıştır. Başka tekniklerin 
yerini alması ise bugüne kadar söz konusu olmamıştır. 
Avrupa’da pazarın lideri, SİMATİC sistemi ile Siemens 
şirketidir. Dünya çapında değirmenlerde SİMATİC’in yanı 
sıra Amerikalı kontrol üreticisi Alan Bradley (Rockwell 
Otomasyonu) cihazları kullanılmaktadır.

 
SPS-Donanım ve yazılımlarının yanında veri iletişim sis-

temlerinin ve insan – makine ara yüzlerinin (HMİ) kullanıcı 
yönetimi üzerinden bağlantılarda modern kontrol teknolo-
jisinin sistem yapı kutuları da kullanılmaktadır. 

SPS DONANIMLARI
Bir SPS, endüstriyel çevrede geliştirilmiş mikro işlemci 

sistemlerinde kullanılmak içindir ve genel olarak sabit disk 
veya disk sürücüleri gibi hareketli parçaları olan bileşen-
leri yoktur.  

Ana cihaz, merkezi 
yapı grubunun (CPU) 
ana parçası üzerin-
de bulunan özel bir 
işletim sistemi ve 
kumandayı sağlayan 
tesise hareket eden 
devirsel uygulama 
programıdır. Program 
üzerinde çalışmak 
için gerekli süre sa-
dece bir kaç milisa-
niyedir. Bu süre, yük-
sek oranda CPU’nun 
kapasite yeterliliğine 
ve kullanılan operas-
yonlara bağlıdır. CPU 





88 February • Şubat 2014

artıcle • makale

MILLER MAGAZINE

cution is just a few milliseconds. This duration depends 
heavily on the performance of the CPU and the operations 
used. The operating program of the CPU has the task to 
detect problems or errors of hard- and software and to 
informing the application program. This makes a program-
med reaction by the application possible. It also allows 
time-critical situations to control or initiate actions in very 
precise timings. Typically, the CPU is mounted on a mo-
unting frame and is powered by a power supply unit (PS).

The information from the system that requires the CPU 
to program execution is read via the input modules. These 
have the task of adapting input signals from sensors (e.g. 
full detector) into the electrical voltage level of the CPU. 
From this input information, the CPU calculates the user 
program cyclically control commands which are transmit-
ted via the output modules to the actuators in the system.

The input and output modules, one of which can be 
assigned to a CPU up to 32 (e.g. CPU S7-315), allowing 
most to process each 32 binary signals. In this case the 
theoretical value is 1024 of input and output signals that 
can be controlled by the CPU of a PLC.

Today, usually the entire process control is distributed to 
multiple PLCs with each manageable individual task. The in-
dividual units are connected to each other via bus systems 
with "Industrial Ethernet", which has its origin in office com-
munication. Coupling with other data processing systems, 
e.g. for sending SMS to the service staff is state of the art.

FİELDBUS SYSTEMS
If the hardware components of the PLC installed physi-

cally close to the CPU, it is called central installation. In a 
mill, the signal transducers (sensors) are as full or empty 

işletim sistemi, örn. program veya donanım içindeki ha-
taları tespit etme ve tespit edilen hatayı uygulama prog-
ramına bildirme görevine sahiptir. Bunun dışında, zaman 
açısından kritik durumlara müdahale imkanını ve kesin 
zaman aralıklarında aksiyonları başlatmayı mümkün kı-
lar. Alışılmış şekilde CPU bir yapı grubu taşıyıcısı üzerine 
monte edilmiştir ve akım beslemesi yapı grubu üzerinden 
(PS) beslenir. 

CPU program işlemi için gerekli olan tesis bilgileri, giriş 
yapı grupları üzerinden okunur. Bunların görevi sensör-
lerin giriş sinyallerini (örn. dolu bildirimleri) CPU elektrikli 
gerilim seviyesine uygun hale getirmektir. Bu giriş bilgile-
rinden CPU kullanıcı programı sayesinde çıkış yapı grup-
ları üzerinden tesis cihazlarına aktarılacak olan devirsel 
kontrol komutlarını hesaplar.

Bir CPU’da 32’ye kadar (örn. CPU S7-315) atanabi-
len giriş ve çıkış yapı grupları, genelde 32 öncelikli sinyali 
değerlenmeyi mümkün kılar. Bu şeklide, CPU ve SPS ta-
rafından kontrol edilebilen giriş ve çıkış sinyalinin her biri 
1024 teorik değerine sahip olur. 

Alışılmış şekilde günümüzde toplam süreç kontrolü, 
birden fazla SPS üzerinden birbirine bağlanabilen münfe-
rit görevlerle dağıtılır. Her bir cihaz, birbirine Bus sistemi 
aracılığıyal “Endüstriyel Ethernet” ağı üzerinden bağlanır. 
Başka veri işleme sistemleriyle eşleşen sistemler, örn. 
Servis personeline gönderilecek SMS (kısa mesajlar) son 
teknoloji ürünüdür.  

ALANSAL BUS SİSTEMLERİ
Eğer SPS’nin donanım bileşenleri konum olarak CPU’ya 

çok yakın kurulmuşsa, merkezi kurulum söz konusudur. 
Bir değirmende sinyal vericiler (Sensörler), Dolu veya 
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detectors and alterna-
te components (actu-
ators) such as valves 
or contactors installed 
on the floors of the 
mill. It would therefore 
be necessary to use 
for each component 
a multi-core electrical 
cable to connect it 
with the central PLC.

To minimize this 
high line costs, data 
transfer systems have 
been developed and 
standardized for the 
industrial environment. They are known as fieldbuses. 
The information of a part of a mill (for example, the storey 
with the plansifters) are stored on the spot and sent on 
a bus cable bit by bit with high speed to the CPU. That 
are the modules, they collect and give out, the input- and 
output information in the field. It's called "decentralized 
periphery" of a PLC. In addition to the input and output 
modules, intelligent devices such as Frequency Conver-
ters are crosslinkable and they exchange the required 
information with the CPU via the bus.

The fieldbus system used predominantly in Europe, 
PROFIBUS DP is based on the international standard IEC 
61158. Different components of all major manufacturers 
are currently offered for PROFIBUS DP. Almost all avai-
lable industrial control devices are networked via PROFI-
BUS DP. PROFIBUS DP is used for the communication 
devices (flow-balancer) or machines (skew guardsbelt 

Boş bildirimleri gibi ileti-
leri gönderen sensörler 
ve örn. valfler veya kom-
paktörler gibi bileşenler 
(aktörler), değirmenin ze-
minine monte edilmiştir. 
Bu durumda her bir bile-
şenden merkezi SPS’ye 
giden ve birden fazla da-
marı olan bir elektrik hattı-
nın döşenmesi gerekir.

Yüksek güç gereksi-
nimini asgariye indirmek 
için endüstriyel çevreler 
tarafından veri aktarım 
sistemleri geliştirilmiş ve 

standarda bağlanmıştır. Bunlara da alansal Bus adı verilir. 
Tesis parçasının bilgileri (örn. sınıflandırma zemini) yerinde 
belirlenir ve veri hattı üzerinden her bit için CPU ile yüksek 
hızda takas edilirler. Bu yapı grupları, bu durumda bilgilerin 
oluşturulduğu noktalarda oluşturulmasını veya düzenlen-
mesini sağlar. Bu ise bir SPS’nin “A merkezli periferi” ola-
rak adlandırılır. Giriş ve çıkış yapı gruplarının yanında, örn. 
invertörler gibi akıllı cihazlar da birbirine bağlanabilir ve bu 
cihazlar Bus üzerinden gerekli bilgilerin takasını sağlar.

Avrupa’da hakim olarak kullanılan alansal Bus sistemi 
PROFİBUS DP’dir. Bu sistem uluslararası IAC 61158 nor-
muna dayanır. PROFIBUS DP için şu sıralarda tüm tanın-
mış üreticilerin farklı bileşenleri satışa sunulmaktadır. En-
düstriyel kontrol teknolojisinde kullanıma sunulmuş olan 
hemen hemen tüm cihazlar, PROFIBUS DP üzerinden ağa 
bağlanabilirler. Değirmenlerde cihazların (Flow-Balancer) 
veya makinelerin (hizalama sensörü) veya SPS’lerin ile-
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alignment monitor) and 
the PLC in the mills. 
Over 20 million PROFI-
BUS nodes are instal-
led worldwide.

The industrial field 
buses will be discussed 
on a later edition of the 
Miller Magazine.  

PLC SOFTWARE
In a so-called "soft-

ware PLC" a program 
is edited on a PC that 
emulates a PLC. The 
input and output data 
are read or written via 
fieldbus. Advantage of 
this PLC software is 
enabling simpler con-
nection for other programs (such as MS Excel) with the 
control program. Such systems are usually not found in 
mills.

PROGRAMMİNG SOFTWARE 
The programming software, which is used among ot-

her things to create the program for the CPU in PLC and 
configure the hardware and parameterize, today is gene-
rally based on the international standard IEC 1131. Usu-
ally, the programmer is an industrial Notebook.

For programming the following programming langua-
ges are defined in the standard:

Instruction List (INL) 
Ladder Diagram (LAD) 
Function Block Diagram (FBD) 
Sequential Function Chart (SFC) 
Structured Text (ST).

The INL is the most similar one to the machine langu-
age of the microprocessor; the LAD is based on the rep-
resentation of circuit diagrams and the FBD to the digital 
technical circuits. They describe different representation 
forms of the control program.

The Sequential Function Chart (SFC) is based on functi-
on block diagrams and enables a graphical programming. 
The program is translated by the programming software 
into an instruction list. The "Structured Text (ST)" is a prog-
ramming language similar to those from the PC world.

The program is implemented with different building 
blocks (functions and function blocks, and data blocks) 
that are processed starting with the organization block 1 
(OB1) in succession and event-related. (to be continued)

tişimi için PROFIBUS DP 
kullanılır. Dünya çapında 20 
milyon üzerinde PROFIBUS-
Düğümü kuruludur. 

Endüstriyel alan busla-
rı Miller Magazine’in daha 
sonraki sayılarında ele alı-
nacaktır.  

YAZILIM-SPS
Sözde bir “SPS yazılımın-

da” program işleme alınır ve 
program SPS kopyası oluş-
turur. Giren ve çıkan veriler, 
bir alan Bus üzerinden oku-
nur veya yazdırılır. Bu SPS 
yazılımın avantajı, kontrol 
programı ile diğer program-
ların (örn. MS-Excel) daha 
kolay bağlantı sağlayabilme-

sidir. Bu tür sistemler genel olarak değirmenlerde görülmez. 

PROGRAMLAMA YAZILIMI 
Programlanabilir yazılım özellikle de SPS’de CPU için 

programın oluşturulmasını ve donanımın konfigürasyonu 
ile parametlerin oluşturulmasını sağlarken günümüzde 
genellikle uluslararası IEC 1131 standarına dayanır. Alışıl-
mış şekilde programlama cihazı, endüstriyel olarak kulla-
nılabilen bir Notebook’dur. 

Programlama için Norm içinde aşağıdaki programlama 
dilleri tanımlanmıştır: 

Talimat listesi (AWL)
Kontak planı (KOP) 
İşlev planı (FUP) 
İşleyiş dili (AS) 
Yapılandırılmış metin (ST). 

AWL mikro işlemci, makine diline en yakın olandır; KOP 
devre planlarında ve dijital teknolojinin anahtar devrelerin-
de gösterilen FUP’ye göre düzenlenir. Kontrol programı-
nın farklı sunum şekillerini tanımlarlar.

İşleyiş dili (AS) işlev planlarına dayanır ve grafik prog-
ramlamayı mümkün kılar. Program, ilgili programlama ya-
zılımı ile bir talimatlar listesine aktarılır. “Yapılandırıcı metin 
(SCL)” bilgisayar dünyasındaki programlama diline ben-
zer bir dile sahiptir. 

Program farklı yapı taşları ile (işlevler ve işlev yapı taşla-
rı ile veri yapı taşları) gerçekleştirilir, bunlar organizasyon 
yapı taşı 1 (OB1) ile başlarken art arda ve olaya bağlı ola-
rak değerlendirilirler. (Devamı gelecek…)
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World Legume Market 
and Turkey

Dünya Bakliyat Pazarı ve Türkiye
..........................................................................................................

The most outstanding pulses in terms of production amount is bean 
throughout the world. according to the data of 2012; the most im-
portant part of the bean production which is approximately 22.5 mil-
lion tones throughout the world is realized in asia and america. In 
the world’s legume production, chickpea follows bean with the pro-
duction quantity of 11,6 million tons and pea with the production 
quantity of 9,8 million tons. 

dünya genelinde üretim miktarı bakımından bakliyat ürünleri içerisin-
de en öne çıkan ürün kuru fasulyedir. 2012 yılı verilerine göre; dünya 
genelinde yaklaşık 23.5 milyon ton olan dünya kuru fasulye üretiminin 
önemli bir bölümünü asya ve amerika gerçekleştirmektedir. dünya 
bakliyat grubu üretiminde, kuru fasulyeyi 11,6 milyon tonla nohut, 9,8 
milyon tonla bezelye takip etmektedir.

Including lentil, chickpea, bean, pea, fava bean and 
cowpea; legumes are the protein source for more than 
2 billion people in the world. They are low in fat, high in 
carbohydrates and nutritious. In human nutrition 22% of 
the vegetable proteins and 7% of the carbohydrates; in 
animal nutrition 38% of the proteins and 5% of the car-
bohydrates are obtained from legumes.

Constituting the main source of vegetable proteins in 
nutrition, edible legumes are significantly important for 
the world and Turkey. They are the grain products co-
ming after cereals in the cultivation of field crops in terms 
of cultivation area and production. It is a product group 
that has a production value of 50 million tons and market 
value of 40 billion dollars. However; world legumes pro-
duction has decreased in the recent years as the count-
ries encourage corn and some other plants for biodiesel 
production. The importance of this plant group has been 
understood better with the decreasing production due to 
the reasons like drought, etc. recently in developing co-
untries especially like Turkey.

Mercimek, nohut, fasulye, bezelye, bakla ve börülceyi 
içine alan baklagiller, dünyadaki 2 milyardan fazla insan 
için protein kaynağıdır. Yağ oranı düşük, karbonhidrat 
oranı yüksek ve besleyicidir. Dünyada insan beslenme-
sindeki bitkisel proteinlerin yüzde 22’si, karbonhidratların 
yüzde 7’si; hayvan beslenmesindeki proteinlerin yüzde 
38’i karbonhidratların yüzde 5’i yemeklik tane baklagiller-
den sağlanmaktadır.

Beslenmede bitkisel proteinin ana kaynağını oluşturan 
yemeklik baklagiller, dünya ve Türkiye için çok önemlidir-
ler. Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde ise ekim alanı ve üretim 
bakımından tahıllardan sonra gelen tane ürünüdürler. 
Dünyadan yaklaşık 50 milyon ton üretim ve 40 milyar 
dolarlık piyasa değerine sahip bir ürün grubudur. Ancak 
son yıllarda dünya baklagil üretimi, ülkelerin biyodizel 
üretimi için mısır ve diğer bazı bitkileri teşvik etmeleri ne-
deniyle düşmüştür. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde bu bitki grubunun önemi, son yıllarda yaşanan 
kuraklık vb. nedenlerle azalan üretimle birlikte daha iyi 
anlaşılmıştır.
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Constituting approximately 74% of the total area on 
which field crops production is made in Turkey, grains 
rank first and edible grain legumes that constitute 8.3% 
rank second. Crop rotation with chickpea and lentil in dry 
areas and bean in wet areas is important in terms of inc-
reasing yield obtained per unit and decreasing the fallow 
land.

WORLD LEGUMES PRODUCTION AND 
THE PLACE OF THE COUNTRIES
With pulses production being widespread around the 

globe, countries generally specialize on one or two pul-
ses products. Dry bean production is strong in Asian and 
American countries, pea production in Asian, African and 
American countries, pulses production in Asian, African 
and European countries, lentil production in American 
and Asian countries, kidney-bean production in African 
countries and green pea production in European and 
American countries.

According to the Food and Agriculture Organization of 

Türkiye’de tarla bitkileri üretimi yapılan toplam alanın 
yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturan tahıllar birinci, yüzde 
8.3’ünü oluşturan yemeklik tane baklagiller ise ikinci sıra-
da yer almaktadır. Kurak ve yarı kurak alanlarda nohut ve 
mercimeğin, sulu alanlarda ise fasulyenin ekim nöbetine 
girmesi, gerek birim alanda elde edilen verimin artırılması, 
gerekse nadas alanlarının azaltılması açısından önemlidir.

DÜNYA BAKLİYAT ÜRETİMİ 
VE ÜLKELERİN YERİ
Bakliyat üretimi dünya geneline yayılmış olmakla bera-

ber, ülkeler genel olarak bir veya iki tür bakliyat ürünü 
üzerinde ihtisaslaşmışlardır. Kuru fasulye üretimi Asya ve 
Amerika ülkelerinde; nohut üretimi Asya, Afrika ve Ame-
rika ülkelerinde; bakla üretimi Asya, Afrika ve Avrupa ül-
kelerinde; mercimek üretimi Amerika ve Asya ülkelerinde; 
börülce üretimi Afrika ülkelerinde; bezelye üretimi ise Av-
rupa ve Amerika ülkelerinde yoğunluk kazanmıştır.

2000'li yılların başında 55 milyon ton olan dünya bakli-
yat üretimi, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) 
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the United Nations (FAO) data; the global pulses produc-
tion which was 55 million tons in early 2000s was app-
roximately 48 million tons in 2007 and above 47 million 
tons in 2008. Constantly increasing over the 5 year peri-
od between 2000 and 2005, the pulses production has 
been decreasing since 2005 and neared the 2000 pro-
duction in 2007. The decrease in the pulses production 
has various reasons. The Canadian producers’ not wan-
ting to take their chances and reducing lentil production 
due the increased subsidies in USA and North American 
producers not wanting to farm dried beans, drought in 
Australia and Turkey and the low prices are among these 
reasons. A great part of these issues still continue today 
and legumes production cannot increase significantly. 
FAO’s data shows that world legumes production was 
between 47 and 48 million tons in the period between 
2010 and 2012.

The decrease in the global pulses production was a result 
of the decreased efficiency as well. The efficiency of the glo-
bal pulses production decreased 5% in 2007. This decrea-
se is majorly caused by the African countries (-15.6%). The 
efficiency in the developed countries is higher than the effi-
ciency in the developing countries. While the efficiency per 
hectare in the continent of America is 1,168kg, it is 475kg 
in Africa. World legumes production increased again in the 
years after 2008. In the sum of all varieties of pulses; the 
production reached nearly 50 million tons level in 2009 and 
exceeded 53 million tons in 2010.

On the product basis, it is seen that the most grown 
pulses was dried beans and the production of dried 
beans along with kidney-beans was approximately 21 
million tons in 2009. Declared to be 23.2 million tons in 
2010, dried bean production was followed by pea with 
10.9 million tons and green beans with 10.2 million tons 
in the same period. Horse bean and lentil come after 
these products. In 2010, horse bean production was 
935 thousand tons and lentil production was 3.3 million 
tons. When FAO data is taken into basis; the increa-
se between 2008 and 2012 was as follows: world dry 
bean production, which was 20,9million tons in 2008, 
reached 23,5 million tons in 2012. Chickpea production 
reached 11,6 million tons from 8,6 million tons, lentil 
production to 4,5 million tons from 2,8 million tons. On 
the other hand, pea production decreased to 9,8 million 
tons from 10 million tons.

When it is reviewed in terms of cultivation area; it is 
seen that 29 million hectares of agricultural area is se-
parated for dry bean, 12 million hectares for chickpea, 
6 million hectares for pea and 4 million hectares for lentil 
cultivation. An important part of these cultivation areas 
are in Asia.

verilerine göre 2007 yılında yaklaşık 48 milyon ton, 2008 
yılında ise 47 milyon tonun üzerinde gerçekleşmiştir. 
2000 - 2005 arasındaki 5 yılda sürekli büyüyen bakliyat 
üretimi, 2005 yılından bu yana düşüşe geçmiş ve 2007 
yılında, 2000 yılı üretimine yaklaşmıştır. Bakliyat üretimin-
deki bu düşüşün çeşitli nedenleri vardır. ABD’de sübvan-
siyonların arttırılması sonucu Kanada’da üreticilerin risk 
almak istemeyip mercimek üretimlerini kısmaları ve Kuzey 
Amerika’da üreticilerin kuru fasulye yetiştirmeye istekli ol-
mamaları, Avustralya ve Türkiye’de görülen kuraklık ve 
fiyatların düşük seviyelerde seyretmesi bu nedenler ara-
sında sayılmaktadır. Bu sorunların büyük bir kısmı günü-
müzde de devam etmekte ve bakliyat üretimi önemli bir 
artış kaydedememektedir. FAO’nun verileri dünya bakliyat 
üretiminin 2010 ile 2012 yılları arasındaki süreçte de 47-
48 milyon ton civarında kaldığını göstermektedir.

Dünya bakliyat üretimindeki azalmada, verimlilikte gö-
rülen azalmanın da etkisi bulunmaktadır. Dünya bakliyat 
üretiminde verim 2007 yılında yüzde 5 azalmıştır. Bu 
azalma özellikle Afrika ülkelerinden kaynaklanmaktadır 
(- %15,6).  Gelişmiş ülkelerin üretim verimliliği,  gelişmek-
te olan ülkelere kıyasla daha fazladır. Amerika kıtasında 
verimlilik hektar başına yaklaşık 1.168 kg iken, Afrika kı-
tasında 475 kg’dır. Dünya bakliyat üretimi 2008’den son-
raki yıllarda yeniden artışa geçmiştir. Tüm bakliyat çeşit-
lerinin toplamında üretim, 2009 yılında yaklaşık 50 milyon 
ton düzeyini yakalamış, 2010 yılında ise 53 milyon tonu 
aşmıştır.

 
Ürünler bazında dünya bakliyat üretimine bakıldığında, 

en fazla yetiştirilen bakliyat türünün kuru fasulye olduğu, 
börülceyle birlikte kuru fasulyenin toplam üretiminin 2009 
yılında yaklaşık 21 milyon ton olarak gerçekleştiği görül-
mektedir. 2010 yılında 23,2 milyon ton olarak açıklanan 
kuru fasulye üretimini, yine aynı dönemde 10,9 milyon ton 
ile nohut, 10,2 milyon ton ile bezelye takip etmektedir. 
Bakla ve mercimek ise bu ürünlerden sonra gelmektedir. 
2010 yılında bakla üretimi 935 bin ton, mercimek üretimi 
ise 3,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. FAO verileri baz 
alındığında 2008 ile 2012 arasındaki artış şöyledir: 2008 
yılında 20,9 milyon ton olan dünya kuru fasulye üretimi 
2012 yılında 23,5 milyon tona ulaşmıştır. Nohut üretimi 
8,6 milyon tondan 11,6 milyon tona, mercimek üretimi 
2,8 milyon tondan 4,5 milyon tona ulaşmıştır. Buna kar-
şılık bezelye üretimi 10 milyon tondan 9,8 milyon tona 
gerilemiştir.

Ekim alanı açısından bakıldığında, dünyada 29 milyon 
hektar tarım alanının kuru fasulyeye, 12 milyon hektar ala-
nın nohuda, 6 milyon hektar alanın bezelyeye, 4 milyon 
hektar alanın ise mercimek ekimine ayrıldığı görülmekte-
dir.  Bu ekim alanlarının önemli bir kısmı Asya’da bulun-
maktadır. 
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Considering the countries, India holds the first place in 
the global pulses production with a share of approximately 
25%, followed by Canada, Myanmar, the People’s Repub-
lic of China and Brazil. Turkey’s place in the global pulses 
production change between 8 and 10 based on the year.

WORLD PULSE CONSUMPTION AND TRADE
80-85 percent of produced pulse vegetables are consu-

med in the country of production, while remaining 10-15 
percent is subjected to global trade. Canada is the lea-
ding country is pulse vegetable trade. Especially following 

Ülkeler itibariyle dünya bakliyat üretiminde yaklaşık yüz-
de 25’lik payla Hindistan ilk sırayı almakta, bu ülkeyi ise 
Kanada, Myanmar, Çin Halk Cumhuriyeti ve Brezilya takip 
etmektedir. Türkiye’nin dünya bakliyat üretimindeki yeri ise 
yıllara göre 8.’lik ile 10.’luk arasında değişmektedir.

DÜNYA BAKLİYAT TÜKETİMİ VE TİCARETİ
Dünya bakliyat üretiminin yüzde 80-85’i iç piyasalarda 

tüketilmekte, yüzde 10-15’lik kısım ise uluslararası ticare-
te konu olmaktadır. Dünya bakliyat ihracatında en önemli 
ülke Kanada’dır. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra bakliyat 
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1990s, Canada has developed its production capacity and 
export volume, being the dominant partner in world pul-
se vegetable share. As per 2006, Canada performs 25.4 
percent of pulse vegetable export of the world. Canada is 
followed by USA, being the second leading producer, then 
China, Australia Argentina, France, Turkey, and Mexico. 
Being the fifth largest export source in the World, Turkey's 
share is 6.7 percent.

Again, according to 2006 values, India is the leading 
importer of pulse vegetables, performing 10 percent of 
global import. The country is followed by Pakistan with 6 
percent as well as Spain and USA with 5 percent each. 
Turkey's share in global pulse vegetable import volume is 
1.7 percent.

Value of world pulse trade has evaluated to be 5,1 billion 
dollars as per the year 2007. Pulse trade, increasing by six 
percent in the last five years, corresponds to a volume of 
10,2 million dollars in 2007. Pea is the main product with 
37 percent share in world pulse vegetables export.

World pulse trade has a volume of approximately 10.2 
million tons as per 2007 data. When value of granular pulse 
food export of 2006 is taken into consideration; it can be 
said that haricot bean has the highest export value with 
1.298 million dollars, followed by pea with 880 million dol-

üretimini önemli ölçüde artıran Kanada, üretim artışına pa-
ralel olarak önemli bir ihracatçı olmuştur. 2006 yılı verilerine 
göre Kanada’nın dünya ihracatındaki payı yüzde 25,4’dür. 
Kanada’dan sonra ABD ikinci büyük ihracatçı olup, bu ül-
keleri sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Arjantin, 
Fransa, Türkiye ve Meksika takip etmektedir. Dünya ihra-
catında 5. sırada yer alan Türkiye’nin payı yüzde 6,7’dir.

2006 yılı verilerine göre Hindistan en büyük ithalatçı 
ülke olup, dünya ithalatının yüzde 10’unu gerçekleştirmiş-
tir. Hindistan’ı yüzde 6’lık payı ile Pakistan, yüzde 5’erlik 
payları ile İspanya ve ABD takip etmektedir. Türkiye’nin 
ise dünya ithalatındaki payı, miktar olarak yüzde 1,7’dir.

Dünya bakliyat ticareti ise 2007 yılında değer bazına 5,1 
milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Miktar olarak da son 
beş yılda yüzde 6 artan dünya bakliyat ticareti, 2007 yılın-
da 10,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya bakliyat 
ihracatında yüzde 37 ile bezelye en büyük paya sahiptir.

Dünya ticaretine konu olan bakliyat miktarı, 2007 yılı 
verilerine göre 10,2 milyon tondur. 2006 yılında yemeklik 
tane baklagillerin dünya ihracatı değer bazında dikka-
te alındığında; 1.298 milyon Dolar ile kuru fasulyenin en 
yüksek ihraç değerine sahip olan ürün olduğu ve kuru 
fasulyeyi 880 milyon Dolarlık değeriyle bezelyenin takip 
ettiği görülmektedir. Miktar olarak bezelye, kuru fasul-
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lars. Even though pea has an importantly higher share than 
haricot in terms of volume, haricot still dominates the value 
leadership with its higher average export price. Following 
pea, products with the highest export value seem to be 
lentil, chickpea and broad bean.

When FAO data is reviewed for more current values; it is 
seen that dry bean export amount reached to 3,3 million 
tons and export value reached to 3.074 million Dollars in 
2011. Export amount of pea that was exported mostly on 
amount basis reached to 4,8     million tons and export 
value reached to 1,946 million dollars.

PULSES PRODUCTION AND TRADE 
OF TURKEY 
Dry legume fields in Turkey have decreased significantly 

over the last 20 years. The total dry legume fields which 
were 18 million decares in 1992 decreased to 7.7 million 
decares in 2012. It increased a little in 2013 and reached 
to 8 million decares. The total legume production has dec-
reased around 50% as a result. Despite the decrease in 
fields, efficiency has risen in most legume products; ho-
wever, this efficiency has not increased the total legume 
production. As a result, the total legume production which 
was 2.1 million tons in 1992 decreased to 1.1 million tons 
in 2012 and 2013.

When the production amount on product basis is revie-
wed; it draws attention that highest production is for chick-
pea. According to TUIK data; chickpea production of Tur-
key, which was 650 thousand tons in 2002, decreased to 
506 thousand tons in 2013 by declining 150 thousand tons 
in the last 10 years. The second highest production amo-
unt after chickpea belong to red lentil. Red lentil production, 

yeden daha yüksek paya sahip olmasına rağmen, orta-
lama bezelye ihraç fiyatlarının kuru fasulyeden oldukça 
düşük oluşu, değer olarak kuru fasulyeyi ön plana çı-
karmaktadır. Bezelyeden sonra en yüksek ihraç değe-
rine sahip ürünler mercimek, nohut ve bakla şeklinde 
sıralanmaktadır.

Daha güncel değerler için FAO verilerine bakıldığında; 
2011 yılında kuru fasulye ihracat miktarının 3,3 milyon 
tona, ihracat değerinin de 3.074 milyon Dolara ulaştığı 
görülmektedir. Miktar bazında en çok ihraç edilen ürün 
olan bezelyede, ihracat miktarının 4,8 milyon tona, ih-
racat değerinin ise 1,946 milyon dolara ulaştığı görül-
mektedir.

TÜRKİYE BAKLİYAT ÜRETİMİ VE TİCARETİ
Türkiye'de kuru baklagillerin ekim alanı son 20 yıl içe-

risinde önemli oranda azalma göstermiştir. 1992 yılında 
18 milyon dekar olan toplam kuru baklagiller ekim alanı, 
2012 yılında 7,7 milyon dekara kadar gerilemiştir. 2013 
yılında ise bir miktar artmış ve 8 milyon dekara ulaşmış-
tır. Buna bağlı olarak toplam bakliyat üretimi de son 20 
yılda yüzde 50’ye yakın oranda düşmüştür. Ekim alanla-
rındaki daralmaya karşın verim birçok bakliyat ürününde 
artış göstermiş, ancak bu verimlilik artışı toplam bakliyat 
üretiminin artmasını sağlayamamıştır. Bunun neticesinde 
1992 yılında 2,1 milyon ton olan toplam bakliyat üretimi, 
2012 ve 2013 yılında 1,1 milyon tona kadar gerilemiştir.

Ürün bazında üretim miktarına bakıldığında, en yüksek 
üretimin nohutta olduğu göze çarpmaktadır. Tüik verileri-
ne göre; 2002 yılında 650 bin ton olan Türkiye nohut üre-
timi, son 10 yılda yaklaşık 150 bin ton gerileyerek 2013 
yılında 506 bin tona düşmüştür. Nohuttan sonraki en 
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which was 500 thousand tons in 2002 and increased to 580 
thousand tons in 2006, declined to 106 thousand tons in 
2008 and then reached to 395 thousand tons in 2013 by 
increasing a little in the following years. However, this inc-
rease is cannot bring red lentil production close to the level 
10 years ago. While the production amount of dry bean as 
another important product was around 250 thousand tons 
in 2002, it has declined to 195 thousand tons today.

When we look at the legumes consumption in Turkey; 
annual consumption per capita was 15.5 kg in the 2010/11 
season, the total consumption amount was 1.1 tons  in the 
2007/08 season and 1.2 million tons in 2010/11 season. 
Pea has the highest consumption ratio among legumes. 
Pea consumption which was 412 thousand tons in Turkey 
in the 2007/08 season increased to 473 thousand tons in 
the 2010/11 season. Pea was followed by red lentil with 
449 thousand ton consumption in the 2010/11 season.

Turkey’s import in dried legumes group continues to 
increase day by day because of the decreasing agricul-
tural fields and production. The total legume import which 
was 148 thousand tons in Turkey in the 2007/08 season 

yüksek üretim miktarı kırmızı mercimeğe ait. 2002 yılında 
500 bin ton olan ve 2006’da 580 bin tona kadar çıkan kır-
mızı mercimek üretimi 2008’de 106 bin tona kadar düş-
müş, sonraki yıllarda bir miktar artarak 2013 yılında 395 
bin tona ulaşmıştır. Ancak bu artış dahi kırmızı mercimek 
üretiminin 10 yıl önceki seviyeye yaklaştıramamaktadır. 
Bir diğer önemli ürün olan kuru fasulyede üretim miktarı 
2002 yılında 250 bin ton civarında iken günümüzde 195 
bin tona kadar gerilemiştir.

Türkiye’deki bakliyat tüketimine bakacak olursak; kişi 
başına yıllık tüketimin 2010/11 sezonunda 15,5 kilogram 
olduğu kuru baklagillerde, toplam tüketim miktarı 2007/08 
sezonunda 1,1 ton; 2010/11 sezonunda 1,2 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir. Baklagillerde en büyük tüketim 
oranı nohuda aittir. 2007/08 sezonunda 412 bin ton olan 
Türkiye nohut tüketimi, 2010/11 sezonunda 473 bin tona 
yükselmiştir. Nohudu, 2010/11 sezonundaki 449 bin ton-
luk tüketim miktarıyla kırmızı mercimek takip etmektedir.

Türkiye’nin kuru baklagiller grubundaki ithalatı ise aza-
lan tarım alanları ve düşen üretim nedeniyle her geçen 
gün artış göstermeye devam etmektedir. 2007/08 sezo-
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increased to 304 thousand tons in the 2010/11 season. 
The highest imported amount among the legumes group 
belongs to red lentil. The total red lentil import which was 
141 thousand tons in 2009 season reached 309 thousand 
tons in the 2011 but declined to 199 thousand tons level in 
2013 by decreasing a little in the following years.

According to the data of TUIK; the imports in chickpea 
as another important product have increased significantly 
especially in the last 2 years. Chickpea import, which was 
4 thousand tons in 2009, reached to 34 thousand tons 
in 2012 and 56 thousand tons in 2013. In dry bean, the 
situation is vice versa. Dry bean import, which was 53 tho-
usand tons in 2009, decreased to 28 thousand tons in 
2012 and 24 thousand tons in 2013.

Like in the import; largest share in Turkey’s legumes ex-
port belong to lentil. Lentil export, which was 130 thousand 
tons in 2009, reached to 212 thousand tons in 2011 but 
was realized as 197 thousand tons in 2012 and 178 thou-
sand tons in 2013 by decreasing a little. Chickpea follows 
lentil in export. However; while Turkey exported 88 thou-
sand tons of chickpea in 2009, this amount decreased to 
25 thousand tons in 2012 and 19 thousand tons in 2013.

nunda 148 bin ton olan toplam bakliyat ithalatı 2010/11 
sezonunda 304 bin tona yükselmiştir. Bakliyat grubunda 
en yüksek ithalat miktarı mercimeğe aittir. 2009 yılında 
141 bin ton mercimek ithalatı 2011 yılında 309 bin tona 
kadar yükselmiş, sonraki yıllarda bir miktar düşerek 2013 
yılında 199 bin ton seviyelerine kadar gerilemiştir.

Tüik verilerine göre bir diğer önemli ürün olan nohutta, 
ithalat özellikle son 2 yılda önemli oranda artmıştır. 2009 
4 bin ton olan nohut ithalatı, 2012 yılında 34 bin tona, 
2013 yılında ise 56 bin tona ulaşmıştır. Kuru fasulyede 
ise tam tersi bir duru söz konusudur. 2009’da 53 bin ton 
olan Türkiye’nin kuru fasulye ithalatı, 2012’de 28 bin tona, 
2013 yılında ise 24 bin tona gerilemiştir.

İthalatta olduğu gibi Türkiye’nin bakliyat ihracatında da 
en büyük pay mercimeğe ait. 2009 yılında 130 bin ton olan 
mercimek ihracatı, 2011 yılında 212 bin tona ulaşmış anca 
sonraki iki yılda biraz gerilemiş ve 2012 yılında 197 bin ton, 
2013 yılında ise 178 bin ton olarak gerçekleşmiştir. İhracat-
ta mercimeği nohut takip ediyor. Ancak Türkiye, 2009 yılın-
da 88 bin ton nohut ihraç ederken, bu miktar 2012 yılında 
25 bin tona, 2013 yılında ise 19 bin tona gerilemiştir. 
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Genellikle Avrupa’nın ekmek sepeti ola-
rak adlandırılan Ukrayna, dünyadaki en 
verimli toprak olarak bilinen siyah toprağın 
üçte birine sahip bulunmaktadır. Tarımsal 
üretim, ülkenin GSYİH’sinin yüzde 10’unu 
teşkil ederken ihracatın da yüzde 14’ünü 
oluşturmaktadır. Ukrayna’da üretilen en 
önemli tarım ürünleri tahıl, baklagil, pata-
tes, şeker pancarı ve ayçiçeği tohumudur. 
Buğday ve mısırda dünyanın sayılı ihracat-
çıları arasında yer alan ülke, bitkisel yağlar-
da da BDT ülkeleri içinde en büyük üretici 
konumundadır.

Ukrayna, tarımsal ürün fiyatlarındaki arı-
şa rağmen giderek artan dünya gıda tica-
retinden pay alabilme konusunda, gözle 

Called generally as the bread basket of 
Europe, Ukraine has one third of the black 
land known as the world's most fertile soil. 
Agricultural production constitutes 10% 
of the country’s GDP and also constitutes 
14% of the exports. The most important 
agricultural products produced in Ukraine 
are grains, legumes, potato, sugar beet 
and sunflower seed. Being among the 
important exporters of the world in wheat 
and corn, the country is the largest produ-
cer in the CIS countries for vegetable oil.

Despite the increase in the agricultural 
product prices, Ukraine has an apparent 
potential in getting share from the world 
food trade that increases day by day. Both 

having productive fields and suitable climate conditions, ukraine is one of 
the countries that have the highest agricultural production potential in the 
world. Being one of the world’s leading wheat, corn and barley exporters; 
the country achieved to disturb especially wheat and world grain market 
due to the political turmoil especially in the last few months. This situation 
reveals the important role of the country in world grain market.

verimli topraklara ve uygun iklim koşullarına sahip ukrayna, dünyada en 
yüksek tarımsal üretim potansiyelini bünyesinde bulunduran ülkelerden bi-
ridir. Bugün dünyanın önde gelen buğday, mısır ve arpa ihracatçıları ara-
sında yer alan ülke, özellikle son birkaç aydır yaşanan siyasi sorunlardan 
dolayı başta buğday olmak üzere dünya tahıl piyasasını tedirgin etmeyi 
başarmıştır. Bu da ülkenin dünya tahıl piyasasındaki önemli rolünü gözler 
önüne sermektedir.

Grain anD FLour 
MarkeT in ukraine

ukrayna’da Tahıl ve un Pazarı
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WTO membership and starting negotiations with Europe-
an Union to sign FTA form trade opportunities to Ukraine. 
These developments also mean opening of Ukrainian ag-
ricultural industry to competition in the domestic and fo-
reign markets. In this context, public and private industry 
seeks for the ways to improve the competitiveness. Be-
sides, the stronger commitment of the new government 
that came after the political turmoil in the recent months 
to EU would possibly accelerate this process.

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK IN UKRAINE
Just like in other Soviet Bloc countries, Ukraine inheri-

ted an economic heritage that is based on heavy industry 
and insufficient in terms of technology. There were some 
delays on the reconstructing of the country economy and 
reforms. Variety in the industry was realized gradually, 
economy started to recover in 2000s with the help of the 
production increases in metal and chemical industries 
depending on the strong demand in Russian and Asian 
markets. Privatization and foreign capital evolved slowly 
compared to other former communist countries.

Declines in production in 1990s and thus the econo-
mic contraction as a result of these declines and hyper-
inflation process decreased the living standard of a large 
portion of the population. Although poverty is widespre-
ad, small portion of the population majorly in Kiev and 
other big cities gained welfare increase and “a new rich” 
district was formed. The income difference of those pe-
ople and the poor ones has been increasing day by day.

Having an economic structure dependent on commo-
dity prices like paddy rice and foreign finance, Ukraine 
has become one of the countries that are affected from 
global economic and financial crisis. The effects of the 
crisis were more severe than what was projected due to 
political instability the insufficient precautions for the cri-
sis. According to the formal data; GDP decreased 35% in 
2010 compared to the previous year.

When we come to the year 2011, growth rate reached 
to 5,2% level. The most important reason for this growth 
is shown as the increase in the production of export-
oriented industry. There was a slowdown in the indust-
rial growth with the effect of the decrease in the export 
demand at the second half of 2011; however increase 
in the rate of the outcome of the agricultural industry 
provided support for the economic performance. Again 
in this period, there was a significant increase in the re-
tail sales. The increase of GDP declined to 4,6% in the 
last quarter after it reached the top with 6,6% in the third 
quarter. It is stated that the price decreases of paddy 
rice as an important export product were effective on 
this decline.

görünür bir potansiyele sahiptir. Bir taraftan DTÖ üyeliği 
diğer taraftan Avrupa Birliği ile STA imzalamak için müza-
kerelere başlaması Ukrayna’ya ticari fırsatlar oluşturmak-
tadır. Bu gelişmeler Ukrayna tarım sektörünün iç ve dış 
pazarlarda rekabete açılması anlamına da gelmektedir. 
Bu bağlamda Kamu ve özel sektör rekabetçiliği geliştir-
menin yollarını aramaktadırlar. Ayrıca son aylarda yaşan 
siyasi çalkantıların ardından gelen yeni yönetimin, AB’ye 
olan bağlılığının daha güçlü olması da, muhtemelen bu 
süreci hızlandıracaktır.

UKRAYNA’DA GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Ukrayna diğer eski Sovyet Bloğu ülkelerinde olduğu 

gibi ağır sanayiye dayalı ve teknolojik bakımdan yeter-
siz bir ekonomik miras devralmıştır. Ülke ekonomisinin 
yeniden yapılandırılmasında ve reformlarda gecikmeler 
olmuştur. Sektörlerde çeşitlenme aşamalı olarak gerçek-
leşmiş, Rusya ve Asya pazarlarındaki güçlü talebe bağlı 
olarak metaller ve kimyasallar sektörlerinde oluşan üre-
tim artışları sayesinde, 2000’li yıllarla beraber ekonomide 
düzelme başlamıştır. Özelleştirme ve yabancı sermaye, 
diğer eski komünist ülkelere göre yavaş gelişmiştir.

1990’larda üretimdeki düşüşler ve neticesinde yaşa-
nan ekonomik küçülme ve beraberindeki hiper enflasyon 
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When it is about 2012, the growth rate decreased to 
0,2% with the effect of the decline in the industrial pro-
duction. Despite the investment opportunities like Euro 
2012 European Football Championship from which the 
government expected significant income and visitor inco-
me, the loss seen on the foreign performance especially in 
the second half was reflected on the growth figures.  High 
interest rates and the decline in private investment crea-
ted problems in majorly construction sector and many ot-
her industries. Temporary increases seen in the consumer 
expenses before the elections created a limited recovery 
effect on this rate. The growth in the country in 2013 is 
estimated to be 1,8%. The country was projected to have 
a growth of annually 3-5% in 2014-17 period. However, it 
is not known yet that how much the political turmoil and 
government change have affected these projections.

AGRICULTURE IN UKRAINE
Having productive fields and suitable climate conditi-

ons, Ukraine is one of the countries that have the highest 
agricultural production potential in the world. Approxi-
mately 55% (41,7 million hectares) of the country land is 
arable farmland. Despite these vast lands, the farmlands 
cannot used freely and are not accepted as a guarantee 
in getting credits/loans. This situation prevents the far-

süreci, nüfusun büyük bölümünün yaşam standardını 
düşürmüştür. Yoksulluk yaygın olmakla birlikte başta 
Kiev ve diğer büyük kentlerde yaşayan nüfusun küçük 
bir bölümü refah artışı sağlamış, “yeni zengin” bir kesim 
oluşmuştur. Söz konusu kesim ve fakirler arasındaki gelir 
farkı giderek açılmaktadır.

Çelik gibi emtia fiyatlarına ve dış finansmana bağımlı 
bir ekonomik yapıya sahip olan Ukrayna, küresel eko-
nomik ve mali krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri 
olmuştur. Krizin etkileri, siyasi istikrarsızlık ve krize yö-
nelik tedbirlerin yetersiz kalması nedeniyle öngörülenden 
daha şiddetli olmuştur. Resmi verilere göre GSYİH, 2010 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında gerilemiştir.

2011 yılına gelindiğinde ise büyüme oranı yüzde 5,2 
seviyesine ulaşmıştır. Yakalanan büyümenin en önemli 
nedeni olarak ihracat merkezli sanayi üretimindeki artış 
gösterilmektedir. 2011’in ikinci yarısında ihracat talebin-
deki düşüşün etkisiyle endüstriyel büyümede bir yavaş-
lama görülmüş, ancak tarım sektöründeki çıktı oranında 
artış yaşanması, ekonomik performansa destek sağla-
mıştır. Yine bu dönemde perakende satışlarında ciddi bir 
artış gözlenmiştir. GSYİH artışı üçüncü çeyrekte ulaşılan 
yüzde 6,6’lık zirve noktasından sonra son çeyrekte yüz-
de 4,6’ya gerilemiştir. Bu gerilemede, önemli bir ihraç 
ürünü olan çelikte, fiyatların düşüşünün etkili olduğu be-
lirtilmektedir.

2012 yılına gelindiğinde ise sanayi üretimindeki düşü-
şün de etkisiyle büyüme oranı yüzde 0,2’ye düşmüştür. 
Hükümetin önemli oranda gelir beklediği Euro 2012 Avru-
pa Futbol Şampiyonası gibi yatırım olanakları ve ziyaretçi 
gelirlerine rağmen, özellikle ikinci yarıda dış performansta 
görülen zayıflama, büyüme rakamlarına yansımıştır. Yük-
sek faiz oranları ve özel yatırımlardaki düşüş de başta in-
şaat sektörü olmak üzere birçok sektörde sorunlar yarat-
mıştır. Seçimler öncesi tüketici harcamalarında gözlenen 
geçici artışlar, bu oran üzerinde sınırlı bir düzelme etkisi 
yaratmıştır. 2013 yılında ise ülkedeki büyümenin yüzde 
1,8 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ülkenin 2014-
17 döneminde de yıllık olarak yüzde 3-5 dolayında bir bü-
yüme yaşayacağı öngörülmekteydi. Ancak yaşanan siyasi 
kargaşa ve yönetim değişikliğinin, bu öngörüleri ne kadar 
değiştirdiği henüz bilinmemektedir.

UKRAYNA’DA TARIM
Verimli topraklara ve uygun iklim koşullarına sahip Uk-

rayna, tarım alanında dünyada en yüksek üretim potan-
siyelini bünyesinde bulunduran ülkelerden biridir. Ülke 
topraklarının yaklaşık yüzde 55'i (41,7 milyon hektar) eki-
lebilir tarım arazisidir. Bu kadar geniş araziye karşın, bu 
alanlar serbestçe kullanılamamakta ve kredi alımlarında, 
sahip olunan toprak garanti olarak kabul edilmemektedir. 
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mers to overcome their financial problems and make it 
impossible for them to start modernization activities.

In the former USSR period; meeting 24% of the grain 
production, 58% of the sugar beet production, 25% of 
the meat and milk production by itself, Ukraine continues 
to be an important agricultural product producer today. 
Grain, potato, sugar beet, sunflower and soybean are the 
major ones among the most important products produ-
ced by Ukraine today. The country is the largest producer 
of majorly sunflower and vegetable oil among CIS count-
ries just like in the past. Being also the largest exporter 
of sunflower oil, Ukraine has realized significant increases 
in palm oil, grape and rapeseed and also soybean in the 
recent years.

The increase in world food prices and demand is impor-
tant because of the contribution of Ukraine to the export 
of agricultural products. Ukraine is among the top10 co-
untries in world grain export. Some resources state that 
total grain production of the country may reach to 90-100 
million tons. The production in the country is estimated 
to increase more in the future with the modernization in-
vestments.

It is stated that taking the industry out of the “collec-
tive” structure with presidential regulation released in 
1999 was significantly effective on the development of 
the agricultural industry in Ukraine. With that regulation, 
“collective” members either established private farms by 
purchasing the land rights or hired those lands.

The moratorium on the farmlands due to the Standby 
Agreement with the IMF should be removed. Production 
with old fashion machineries are counted as one of the 
most important reasons that damage the soil fertility in 
Ukraine.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
According to the data of 2012/13 season; Ukraine as 

one of the world’s leading agricultural product manufac-
turers ranked eighth in the world wheat production and 
sixth (If the EU does not count) in world coarse grain pro-
duction.

According to the data of U.S. Department of Agricul-
ture (USDA) for agricultural production; ranking eighth in 
the world wheat production in 2012/13 season, Ukraine 
realized 2,4% of the total 656,4 million tons of world whe-
at production. When the wheat production of Ukraine is 
reviewed by years; it is seen that the production, which 
was 20,5 million tons in 2002/03 season, reached to 25,8 
million tons in 2008/09 season that was the highest le-
vel of the last 10 years. Decreasing in the following sea-
sons, the production remained at 15,7 million tons level 

Bu durum çiftçilerin finansal alandaki sıkıntılarını aşmala-
rını engelleyerek, modernizasyon faaliyetlerine girmelerini 
imkansızlaştırmaktadır.

Eski SSCB döneminde; tahıl üretiminin yüzde 24'ünü, 
şeker pancarı üretiminin yüzde 58'ini, et ve süt üretiminin 
yüzde 25'ini tek başına karşılayan Ukrayna, günümüzde 
de önemli bir tarım ürünleri üreticisi olmaya devam et-
mektedir. Günümüzde Ukrayna’nın üretimini gerçekleş-
tirdiği en önemli tarım ürünleri arasında; tahıl, patates, 
şeker pancarı, ayçiçeği, soya fasulyesi ön sıralarda gel-
mektedir. Ülke, aynı zamanda ayçiçeği başta olmak üzere 
bitkisel yağlarda da eskiden olduğu gibi BDT ülkeleri içe-
risinde en büyük üretici konumundadır. Ayçiçeği yağında, 
aynı zamanda dünyanın en büyük ihracatçısı olan Ukray-
na,  son yıllar palm yağı, üzüm ve kolza tohumu ile soya 
fasulyesi ihracatında önemli artışlar kaydetmiştir.

Dünya gıda fiyatları ve talebindeki artış, Ukrayna’nın 
tarım ürünleri ihracatına yaptığı katkıdan ötürü önemlidir. 
Ukrayna dünya tahıl ihracatında ilk 10 ülke arasında yer 
almaktadır. Bazı kaynaklar ülkenin toplam tahıl üretiminin 
90-100 milyon tonlara kadar ulaşabildiğini belirtmektedir. 
Ülkede üretimin modernizasyon yatırımlarıyla birlikte gele-
cekte daha da artacağı tahmin edilmektedir. 

Ukrayna tarım sektörünün gelişmesinde, 1999 yılında 
yayınlanan bir başkanlık yönetmeliğiyle sektörün “kollek-
tif” yapılanmadan çıkartılmasının son derece etkili olduğu 
belirtilmektedir. Söz konusu yönetmelik sayesinde “kol-
lektif” üyeleri ya toprak haklarını alarak özel çiftlikler kur-
muşlar ya da bu topraklarını kiralamışlardır. 

IMF ile yapılan Standby Anlaşması gereği tarım arazileri 
üzerindeki söz konusu moratoryumun kaldırılması gerek-
mektedir. Modası geçmiş makinelerle üretim, Ukrayna’da 
toprak verimliliğini zarara uğratan en önemli nedenlerin 
başında sayılmaktadır.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Dünyanın önde gelen tarımsal ürün üreticileri arasında 

yer alan Ukrayna, 2012/13 sezonu verilerine göre dünya 
buğday üretiminde sekizinci, dünya iri tahıllar üretiminde 
ise altıncı (AB sayılmadığı taktirde) sırada yer almaktadır. 

ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) tarımsal üretime dönük 
verilerine göre; 2012/13 sezonunda dünya buğday üreti-
minde sekizinci sırada yer alan Ukrayna, 656,4 milyon ton 
olan dünya buğday üretiminin yüzde 2,4’lük bölümünü 
gerçekleştirmiştir. Yıllar itibariyle Ukrayna’nın buğday üre-
timine bakıldığında 2002/03 sezonunda 20,5 milyon ton 
olan üretimin, 2008/09 sezonunda son 10 yılın en yük-
sek seviyesi olan 25,8 milyon tona ulaştığı görülmekte-
dir. Sonraki sezonlarda düşüş gösteren üretim, 2012/13 
sezonunda 15,7 milyon ton seviyesinde kalmıştır. USDA, 
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in 2012/13 season. USDA projects that wheat production 
will reach to 22 million tons with an increase of approxi-
mately 7 million tons in 2013/14 season.

Wheat consumption of the country is almost close to 
the half of the production amount. Using averagely 11 mil-
lion tons of wheat for its domestic consumption, Ukraine 
reached to the highest consumption rate with 14,9 million 
tons in 20122/12 season. Ukrainian wheat consumption, 
which was 11,8 million tons in 2012/13 season, is projec-
ted to be realized at 11,5 million tons in 2013/14 season.

Having an important place also in world corn producti-
on, Ukraine realized 2,4% (20,9 million tons) of the world 
corn production that was 863,4 million tons in 2012/13 
season. When the corn production of Ukraine is reviewed 

buğday üretiminin 2013/14 sezonunda yaklaşık 7 milyon 
ton artışla 22 milyon tona ulaşacağını öngörmektedir.

Ülkenin buğday tüketimi ise üretimin hemen hemen 
yarısına yakındır. Her yıl ortalama 11 milyon ton civarında 
buğdayı kendi iç tüketimi için değerlendiren Ukrayna, en 
yüksek tüketim oranına 14,9 milyon tonla 2011/12 sezo-
nunda ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda 11,8 milyon ton 
olan Ukrayna buğday tüketiminin, 2013/14 sezonunda 
da 11,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği öngörül-
mektedir.

Dünya mısır üretiminde de önemli bir yere sahip olan 
Ukrayna, 2012/13 sezonunda 863,4 milyon ton olan 
dünya mısır üretiminin yüzde 2,4’lük kısmını (20,9 milyon 
ton) gerçekleştirmiştir. Yıllar bazında Ukrayna’nın mısır 
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by years; it is seen that the production, which was 4,1 
million tons in 2002/03 season, increased significantly in 
the last 10 years. Reaching the highest level of the last 10 
years with 22,8 million tons in 2011/12 season, Ukraine 
realized 20,9 million-ton corn production in 2012/13 sea-
son. The country is expected to reach a record increase 
with 10 million tons. Together with this increase, total corn 
production is projected to increase to 30,9 million tons.

Ukraine uses almost half of the corn production for its 
domestic consumption. When the consumption data is 
reviewed; it is seen that Ukrainian corn consumption, 
which was 3,5 million tons in 2002/03 season, reached 
to the highest level of the last 10 years with 8,1 million 
tons in 2012/13 season. Ukrainian corn consumption is 
projected to increase in 2013/14 season in parallel with 
the increase in the production and will be realized at 10,1 
million tons level.

Having a very low production and consumption amount 
for rice, Ukraine competes with Russia for barley produc-
tion in most of the seasons. When the production data 
of the recent years is reviewed; Ukraine achieved to be 
one of the world’s two largest barley producers (except 
European Union) in the last four seasons except 2012/13 
season. When the barley production of the country is 
reviewed by years; it is seen that the production, which 
was 10,3 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. Decreasing significantly in the following 
seasons, Ukrainian barley production declined to 6,9 mil-
lion tons in 2013/13 season. The production is projec-
ted to increase a little and reach to 7,5 million tons in 
2013/14 season. Ukraine uses an important part of the 
barley production for its domestic consumption. Realizing 
averagely around 6 million tons of barley consumption an-
nually, Ukraine reached to the highest level of the last 10 
years with 7,4 million tons in 2002/03 season. Decreasing 
in the following years, barley consumption declined to 5 
million tons in 2012/13 season. Consumption is projected 
to reach 5,2 million tons in 2013/14 season.

Ukraine that cannot reach the same efficiency with ot-
her products in oat and rye production realizes oat and 
rye production amount between 500 thousand tons and 
1 million tons.

FOREIGN TRADE IN UKRAINE
When 2012 figures are evaluated; it is seen that 

Ukraine’s total foreign trade volume reached to 153,3 
billion dollars. According to that; Ukraine’s export in 
2012 was realized as 68,7 billion dollars and the import 
was 84,6 billion dollars. According to the 2011 figures; 
Ukraine’s export was 69,4 billion dollars, the import was 

üretimine bakıldığında; 2002/03 sezonunda 4,1 milyon 
ton olan üretimin, son 10 yılda çok yüksek bir artış kay-
dettiği görülmektedir. Son 10 yılın en yüksek seviyesine 
22,8 milyon tonla 2011/12 sezonunda ulaşan Ukrayna, 
2012/13 sezonunda da 20,9 milyon tonluk mısır üretimi 
gerçekleştirmiştir. Ülkenin 2013/14 sezonunda 10 milyon 
ton gibi rekor bir artışa ulaşması bekleniyor. Bu artışla bir-
likte toplam mısır üretiminin 30,9 milyon tona yükseleceği 
öngörülüyor.

Ukrayna mısır üretiminin yarıya yakın bölümünü kendi iç 
tüketiminde değerlendirmektedir. Tüketim verileri incelen-
diğinde 2002/03 sezonunda 3,5 milyon ton olan Ukrayna 
mısır tüketiminin 2012/13 sezonunda 8,1 milyon tonla 
son 10 yılın en yüksek noktasına ulaştığı görülmektedir. 
Ukrayna mısır tüketiminin 2013/14 sezonunda, üretimde-
ki artışa paralel olarak artacağı ve 10,1 milyon ton seviye-
sinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Pirinçte son derece düşük bir üretim ve tüketim mikta-
rına sahip olan Ukrayna, arpa üretiminde ise çoğu sezon 
Rusya ile yarışmaktadır. Son yılların üretim verilerine ba-
kıldığında, 2012/13 sezonu hariç son dört sezonda, Uk-
rayna dünyanın en büyük iki arpa üreticisinden biri olmayı 
başarmıştır (Avrupa Birliği hariç). Yıllar bazında ülkenin 
arpa üretimine bakıldığında 2002/03 sezonunda 10,3 mil-
yon ton olan üretimin 2008/09 sezonunda son 10 yılın en 
yüksek seviyesi olan 12,6 milyon tona ulaştığı görülmek-
tedir. Sonraki sezonlarda önemli oranda düşen Ukrayna 
arpa üretimi, 2012/13 sezonunda 6,9 milyon tona kadar 
gerilemiştir. Üretimin 2013/14 sezonunda bir miktar ar-
tış kaydedeceği ve 7,5 milyon tona ulaşacağı öngörül-
mektedir. Ukrayna arpa üretiminin önemli bir bölümünü 
kendi iç tüketiminde değerlendirmektedir. Yıllık ortalama 
6 milyon ton civarında arpa tüketimi gerçekleştiren Ukray-
na, 2002/03 sezonunda 7,4 milyon tonluk tüketimle son 
10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Sonraki yıllarda 
düşen arpa tüketimi, 2012/13 sezonunda 5 milyon tona 
kadar gerilemiştir. Tüketimin, 2013/14 sezonunda da 5,2 
milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir.

Yulaf ve çavdar üretiminde diğer ürünlerdeki etkinliğe 
ulaşamayan Ukrayna, her yıl 500 bin ton ile 1 milyon ton 
arasında yulaf ve çavdar üretimi gerçekleştirmektedir. 

UKRAYNA’DE DIŞ TİCARET
2012 yılı rakamları değerlendirildiğinde Ukrayna’nın 

toplam dış ticaret hacminin 153,3 milyar dolara ulaştığı 
görülmektedir. Buna göre Ukrayna’nın ihracatı 2012 yılın-
da 68,7 milyar dolar, ithalatı ise 84,6 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2011 yılı rakamlarına göre Ukrayna ihra-
catı 69,4 milyar dolar ithalatı ise 83,2 milyar dolar olmuş, 
dış ticaret açığı ise 13,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.
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83,2 billion dollars and the foreign trade deficit reached to 
13,8 billion dollars level.

Increasing consistently until 2009, Ukrainian foreign 
trade had a large contraction in 2009 due to the global 
crisis. Country’s export decreased 41% and import dec-
reased 47% in 2009 compared to the previous year. Ac-
cording to the estimations; Ukraine expected to reach the 
figures of 2008 in 2015. 

When Ukraine’s foreign trade is reviewed by countries; 
it is seen that Russian Federation has a quite important 
place compared to other countries. The reason of that 
is Ukraine is an important importer of oil and natural gas 
and a great part of this import is made from Russia. Cru-
de oil and natural gas imports constituted 7 billion dollars 
of 13,2 billion-dollar import from Russia in 2009. When 
these values are evaluated for the year 2012; imports 
from Russia reached to 27 billion dollars and crude oil 
and natural gas imports were close to 17 billion dollars.

Turkey ranked second after Russia among the countries 
to which Ukraine make exports. According to 2012 data; 
the export amount realized by Ukraine to Turkey was 17,4 
billion dollars. Egypt, Poland, Italy and Kazakhstan follow 
Turkey. China ranked second after Russia in Ukraine’s im-
port. According to 2012 data; import amount from China 
to Ukraine was 7,9 billion dollars. Germany, Belarus, Po-

2009 yılına kadar istikrarlı bir şekilde artan Ukrayna’nın 
dış ticareti, küresel kriz nedeniyle 2009 yılında büyük da-
ralma yaşamıştır. 2009 yılında bir önceki yıla göre ülke-
nin ihracatı yüzde 41, ithalatı yüzde 47 oranında küçül-
müştür. Tahminlere göre Ukrayna’nın ancak 2015 yılında 
2008 yılı rakamlarına ulaşacağı beklenmektedir.

Ukrayna’nın dış ticaretine ülkeler bazında bakıldığın-
da, Rusya Federasyonu’nun diğer ülkelere göre oldukça 
önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun 
nedeni, önemli bir doğalgaz ve petrol ithalatçısı olması, 
bu ithalatın da önemli bir kısmının Rusya’dan yapılması-
dır. 2009 yılında Rusya’dan yapılan 13,2 milyar dolarlık 
ithalatın 7 milyar dolarlık kısmını ham petrol ve doğalgaz 
ithalatı oluşturmaktadır. Bu değerlere 2012 yılı için ba-
kıldığında Rusya’dan yapılan ithalat 27 milyar doları bu-
lurken, ham petrol ve doğal gaz ithalatı 17 milyar dolara 
yaklaşmıştır.

Türkiye, Ukrayna’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında 
Rusya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. 2012 yılı 
verilerine göre Ukrayna’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği 
ihracatın miktarı 17,4 milyar dolardır. Türkiye’yi Mısır, Po-
lonya, İtalya ve Kazakistan takip etmektedir. Ukrayna’nın 
ithalatında ise Çin, Rusya’dan sonra ikinci sırada yer al-
maktadır. 2012 yılı verilerine göre Ukrayna’nın Çin’den 
yaptığı ithalat miktarı 7,9 milyar dolardır. Ukrayna’nın it-
halatında Çin’i Almanya, Belarus, Polonya ve ABD takip 
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land and the U.S. follow China in Ukraine’s import. While 
base metals (39.3%), machinery and equipment (13.7%), 
chemicals (10.9%), food & beverage and agricultural pro-
ducts (%10.7) are among the major export items of Ukra-
ine; ores, fuel and energy (39.0%), machinery and equip-
ment (20.0%), chemicals (11.6%), food & beverage and 
agricultural products (6.7%) and industrial products (5.2%) 
have an important place among the import items.

PLACE OF GRAINS IN FOREIGN TRADE
Being on the top on grain trade just like world grain 

production, Ukraine has an important place especially in 
world wheat trade. Being among the top 7 countries in 
world wheat export; with an export of 7,1 million tons re-
alized in 2012/13 season, Ukraine got a share of 4,8% 
from world wheat export that was 147,1 million tons.

etmektedir.  Ukrayna’nın başlıca ihraç kalemleri arasında 
adi metaller (%39.3), makine ve ekipmanları (%13.7), kim-
yasallar (%10.9), gıda-içecek ve tarımsal ürünler (%10.7) 
yer alırken ithalat kalemleri arasında maden cevherleri, 
akaryakıt ve enerji (%39.0), makine ve ekipmanları (%20
.0), kimyasallar (%11.6), gıda-içecek ve tarımsal ürünler 
(%6.7) ve sanayi ürünleri (%5.2) önemli bir yere sahiptir.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Dünya tahıl üretiminde olduğu gibi tahıl ticaretinde de 

ilk sıralarda yer alan Ukrayna, özellikle dünya buğday 
ticaretinde önemli bir role sahiptir. Dünya buğday ihra-
catında ilk 7 ülke arasında yer alan Ukrayna, 2012/13 
sezonunda gerçekleştirdiği 7,1 milyon tonluk ihracat mik-
tarıyla, 147,1 milyon ton olan dünya buğday ihracatından 
yüzde 4,8 pay almıştır.
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When Ukraine’s wheat export is reviewed by years;  
it is seen that the export, which was 6,5 million tons in 
2002/03 season, reached to the highest level with 13 mil-
lion tons in 2008/09 season. Declining to 4,3 million tons 
in 2010/11 season and reaching to  5,4 million tons with 
a little amount of increase in 2011/12 season, Ukrainian 
wheat export is stated to be realized as 7,1 million tons 
in 2012/13 season. The projection for Ukraine’s wheat 
export in 2013/14 season is 10 million tons.

Ukraine is among the most important countries in world 
corn trade just like in the production. Achieving to be one 
of the world’s largest 4 corn exporters in the last four 
season, Ukraine realized 12,7% of the world corn export 
which was 100 million tons in 2012/13 season. When the 
country’s corn export is reviewed by years; it is seen that 
the export, which was 811 thousand tons in 2002/03 se-
ason, increased significantly in the following seasons in 
parallel with the production. Reaching to the highest level 
of the last 10 years with 15,1 million tons in 2011/12 se-
ason, Ukraine’s corn export declined to 12,7 million tons 
in 2012/13 season. Export is expected to increase in pa-
rallel with the production and reach to 18,5 million tons in 
2013/14 season.

Another agricultural product for which Ukraine has a 
great place in the world trade is barley. Ranking fourth in 
world barley export after Australia, Argentina and Russia 
in 2012/13 season; Ukraine realized 12% of the world 
export that was 22 million tons in the same season all 
by itself. When the barley export is reviewed by years; 
it is seen that the export, which was 2,8 million tons in 
2002/03 season, reached to the highest level of the last 
10 years with 6,3 million tons in 2008/09 season. Decli-
ning in the following seasons, export decreased to 2,1 
million tons in 2011/12 season. Increasing to 2,6 million 
tons level in 2012/13 season, Ukrainian barley export is 
estimated to remain at 2,5 million tons level in 2013/14 
season.

Yıllar itibariyle Ukrayna’nın buğday ihracatına bakıldı-
ğında 2002/03 sezonunda 6,5 milyon ton olan ihracatın, 
2008/09 sezonunda 13 milyon tonla en yüksek seviyeye 
ulaştığı görülmektedir. 2010/11 sezonunda 4,3 milyon 
tona gerileyen, 2011/12 sezonunda ise bir miktar artışla 
5,4 milyon tona ulaşan Ukrayna’nın buğday ihracatının, 
2012/13 sezonunda da 7,1 milyon ton civarında gerçek-
leştiği belirtilmektedir. Ukrayna’nın 2013/14 sezonu buğ-
day ihracatına yönelik öngörü ise 10 milyon tondur.

Ukrayna, üretimde olduğu gibi dünya mısır ticaretinde 
de en önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Son dört 
sezondur dünyanın en büyük 4 mısır ihracatçısından 
biri olmayı başaran Ukrayna, 2012/13 sezonunda 100 
milyon ton olan dünya mısır ihracatının yüzde 12,7’sini 
gerçekleştirmiştir. Yıllar itibariyle ülkenin mısır ihracatına 
bakıldığında 2002/03 sezonunda sadece 811 bin ton 
olan ihracatın, sonraki sezonlarda üretime paralel olarak 
önemli oranda arttığı görülmektedir. 2011/12 sezonunda 
15,1 milyon tonla son 10 yılın en üst seviyesine ulaşan 
Ukrayna’nın mısır ihracatı, 2012/13 sezonunda 12,7 mil-
yon tona gerilemiştir. İhracatın, yine üretime paralel olarak 
2013/14 sezonunda artması ve 18,5 milyon tona ulaşma-
sı beklenmektedir.

Ukrayna’nın dünya ticaretinde söz sahibi olduğu bir di-
ğer tarımsal ürün ise arpadır. 2012/13 sezonunda dün-
ya arpa ihracatında Avustralya, Arjantin ve Rusya’dan 
sonra dördüncü sırada yer alan Ukrayna, aynı sezon 22 
milyon ton olan dünya ihracatının yüzde 12’sini tek başı-
na gerçekleştirmiştir. Yıllar bazında ülkenin arpa ihracatı 
incelendiğinde; 2002/03 sezonunda 2,8 milyon ton olan 
ihracatın, 2008/09 sezonunda 6,3 milyon tonla son 10 
yılın en yüksek seviyesine ulaştığı görülmektedir. Sonraki 
sezonlarda düşüş gösteren ihracat, 2011/12 sezonun-
da 2,1 milyon tona gerilemiştir. 2012/13 sezonunda 2,6 
milyon ton seviyesine yükselen Ukrayna arpa ihracatının, 
2013/14 sezonunda 2,5 milyon ton seviyesinde kalacağı 
tahmin edilmektedir. 
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