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Dear readers,

Since the beginning of mankind, bread has always held 
in high esteem by all tables. Therefore, the production 
process of bread as the staple food for all people around 
the world has gained much importance day by day. On 
this month’s issue, we discussed the mill design that is 
the starting point of this process and basically affects the 
whole production process.

The representatives of the flour industry as one of the 
world’s most important industries should pay attention to 
many points starting from processing facilities in order to 
reach quality in the finished product and gain success in 
the highly competitive environment as a flour mill facility 
has lots of requirements.

The location of the facility, which systems it would have, 
the layout of the facility and systems, how to provide food 
safety and job safety of the employees and how to form 
the product delivery network are just some of these re-
quirements.

In order to realize a design having such importance, 
some procedures and standards are determined. While 
applying these standards, not only the first establishment 
moment of the mill, but also its future should be taken into 
consideration. Elements such as maintenance and repair 
processes, growth and expansion plans, improvements 
and machinery additions should also be handled.

At this point, engineers and suppliers have important 
duties rather than the facility owners. Smarter design 
means more efficient production and better products.

You can find the detailed information about mill design 
in various articles and interviews on our magazine.

Best regards…

Değerli okurlar,

İnsanlığın başlangıcından beri ekmek her daim tüm 
sofraların baş tacı olmuştur. Bu sebeple, dünyanın her 
yerinden tüm insanlar için temel gıda maddesi olan 
ekmeğin üretim süreci de gün geçtikçe daha da önem 
kazanmıştır. Bu ayki sayımızda, bu sürecin başlangıç 
noktası olan ve temelde bütün üretim sürecini etkileyen 
değirmen tasarımını işledik.

Dünyanın en önemli endüstrilerinden birisi olan un 
endüstrisi temsilcilerinin, nihai üründe kaliteyi yakalamak 
ve yoğun rekabet ortamında başarı kazanmak için işleme 
tesislerinin tasarımlarından başlayarak birçok noktaya 
dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü bir un değirmeni te-
sisinin oldukça fazla sayıda gereklilikleri bulunmaktadır. 

Tesisin nerede kurulacağı, hangi sistemlere sa-
hip olacağı, tesisin ve sistemlerin yerleşim planlarının 
nasıl yapılacağı, gıda güvenliğinin nasıl sağlanacağı, 
çalışanların iş güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve nihai 
ürünün teslimat ağının nasıl oluşturulacağı, bu gerekli-
liklerden sadece birkaç tanesidir. 

Bu kadar önemli bir tasarımın gerçekleştirilebilmesi için 
de bazı prosedürler ve standartlar belirlenmiştir. Bu stan-
dartlar uygulanırken sadece değirmenin ilk kurulduğu an 
değil, geleceği de düşünülmelidir. Bakım onarım süreçleri, 
büyüme ve genişletme planları, iyileştirme çalışmaları, 
makine ekleme gibi unsurlar da ele alınmalıdır. 

Bu noktada tesis sahiplerinden ziyade mühendislere ve 
tedarikçilere de çok önemli görevler düşmektedir. Daha 
akıllı tasarım, daha verimli üretim ve iyi ürün anlamına 
gelmektedir.

Değirmen tasarımı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi dergimizde yer 
alan çeşitli makale ve röportajlarda bulabilirsiniz.

Saygılarımla….

Derya GÜLSOY

Importance of mill design… Değirmen tasarımının önemi…

EDItOr
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Dear friends,

We meet you once more with the new issue of Miller Maga-
zine. I mentioned about the success of Turkish milling industry 
and that we must maintain this success all together. On this 
month’s issue, I would like to draw attention on pulses and 
other alternative grains production and technologies that are 
the components of our industry.

It is known that drought concerns are on the top of our 
agenda recently as we may experience shortage in the supply 
of wheat as our most important raw material. However, I guess 
that regulatory authorities have already taken precautions or 
will take soon about this subject. Therefore, it would be useful 
for us to review our general agricultural production and espe-
cially our pulses production instead of wheat.

As a good pulses exporter in the past, Turkey has been 
experiencing some insufficiencies in the pulses production 
recently. On the contrary, agriculture must be the main devel-
opment stone of a country with a high agricultural production 
potential. In other words; the obligation to import these prod-
ucts while we have a strong production potential does not help 
us to maintain and increase our current success but it retreats 
our industry representatives.

I hope that the declaration of 2016 as “Year of Pulses” by 
FAO with the suggestion of our Food, Agriculture and Livestock 
Ministry would contribute to bring this problem to the top of the 
agenda and develop solutions. However, our companies devel-
oping technologic solutions should contribute to the develop-
ment of pulses and other alternative grain products industry.

It is true that we progressed a lot and gained great successes 
in milling technologies; but where are we in the process of puls-
es and other grains (teff, sorghum, maize, etc.)? The number of 
the companies developing technology for these products does 
not exceed the fingers of a hand. Pulses and other alternative 
grain products are the most important components of the mill-
ing industry. The development level and success of an industry 
(or a country) is the sum of all components’ success.

See you on the next issue…

Kind regards...

Değerli dostlar,

Değirmenci Dergisi’nin yeni sayısı aracılığıyla bir kez daha 
sizlerle birlikteyiz. Geçen sayıda sizlere Türkiye değirmencilik 
sektörünün kazandığı başarıdan ve bu başarıyı hep birlikte 
sürdürmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Bu sayıda da sek-
törümüzün çarpanları olan bakliyat ve diğer alternatif tahıl 
üretimine ve teknolojilerine dikkat çekmek istiyorum.

Malum Türkiye’deki kuraklık endişeleri şu sıralar gündemi-
mizin üst sıralarını işgal ediyor çünkü en önemli hammaddemiz 
buğdayın temininde sıkıntılar yaşama ihtimalimiz var. Ancak 
resmi organların bu konuda gereken tedbiri aldıklarını veya 
alacaklarını tahmin ediyorum.  Bu yüzden buğdayı bırakıp, 
genel tarımsal üretimimize, özellikle de bakliyat üretimimize 
bakmakta yarar var. 

Geçmişte iyi bir bakliyat ihracatçısı olan Türkiye, özellikle 
son yıllarda bakliyat üretimi konusunda yetersizlikler yaşıyor. 
Oysa Türkiye gibi yüksek tarımsal üretim potansiyeli olan bir 
ülkenin, temel kalkınma taşı tarım olmalıdır. Yani güçlü bir üre-
tim potansiyelimiz varken, bu ürünleri ithal etme yoluna gitmek 
zorunda kalmamız, bırakın mevcut başarımızı korumayı ve 
yükseltmeyi, sektör mensuplarımızı daha gerilere itmektedir.

FAO’nun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın tavsiye-
siyle 2016 yılını “Bakliyat Yılı” ilan etmesi, umarım ki bu so-
runun gündemin üst sıralarına taşınmasına ve çözüm yolları 
geliştirilmesine katkıda bulunur. Ancak bu bakliyat veya diğer 
alternatif tahıl ürünleri sektörünün geliştirilmesine, teknolojik 
çözümler geliştiren firmalarımızın da katkı sunması gerekiyor. 

Evet değirmen teknolojilerinde oldukça ciddi mesafeler 
kat edip büyük başarılar kazandık; peki ya bakliyat ve diğer 
tahılların (teff, sorgum, darı vb.) işlenmesi konusunda hangi 
noktadayız? Bu ürünlere yönelik teknoloji geliştiren firmaların 
sayısı bir elin parmaklarını neredeyse geçmiyor. Bakliyat ve 
diğer alternatif tahıl ürünleri, değirmencilik sektörünün önemli 
çarpanlarıdır. Bir sektörün (ya da bir ülkenin) gelişmişliği ve 
başarısı, tüm çarpanlarının başarısının toplamıdır.

Gelecek sayıda buluşmak üzere…

Saygılarımla...

COmpOnEnts Of 
thE mIllIng InDustry 

Değirmencilik sektörünün çarpanları

lEaDIng artIClE

BaşyazIZübeyde KAVRAZ
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The last year’s large investment at “Varaslättens Lager-
hus” has increased the company’s turnover with 30% and 
they can handle today 200,000 tons of grain. The incre-
ased volume has forced “Varaslättens Lagerhus” to use 
external solutions for storing grain, which is both time and 
resource intensive. To get rid of the external solutions, 
they decided to invest further in the plant in Vara and ag-
reed with Tornum.

As the responsible project manager at TORNUM, Carl-
Otto Knoppsaid that “Varaslättens Lagerhus” has for a long 
time been an important customer and partner to them and 
it’s very pleasant that they once again choose TORNUM as 
a supplier when they invest in their facilities.

The new project consists of four steel silos of 6700m3 for 
each which will give “Varaslättens Lagerhus” a total storage 
capacity of 130,000 tons of grain at its elevator in Vara. The 
order also includes transport equipment with a capacity of 
150 ton/h and assembly.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği büyük yatırımla cirosunu 
yüzde 30 arttıran İsveç firması “Varaslättens Lagerhus”, 
şu anda günlük 200 bin ton tahıl işleyebilecek kapasite-
de. Artan hacim, firmayı tahıl depolama için yoğun zaman 
ve kaynak harcayan dış çözümler kullanmaya itti. Firma, 
dış çözümlerden kurtulmak için Vara’daki tesise yatırım 
yapmaya karar verdi ve Tornum’la anlaştı.

Tornum Sorumlu Proje Müdürü Carl-Otto Knopp, 
“Varaslättens Lagerhus” firmasının kendileri için uzun za-
mandan beri önemli bir müşteri ve iş ortağı olduğunu ve 
tesislerine yatırım yaparken bir kez daha tedarikçi olarak 
Tornum’u seçmelerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yeni proje, her biri 6 bin 700 m3’lük olan dört adet çelik 
silodan oluşuyor; bu silolar “Varaslättens Lagerhus” fir-
masına, Vara’daki tahıl asansörlerinde toplamda 130,000 
tonluk tahıl depolama kapasitesi sunacak. Siparişe 150 
ton/saat kapasiteye sahip nakliye ekipmanları ve bu ekip-
manların kurulumu da dahil.

tornum’dan 27 bin m3’lük depolama çözümü

27.000 m3 warehousing solutions from tornum
......................................................................................................................................

Responding to the increasingly complex defect chal-
lenges faced by food processors, the Bühler Group, a 
global leader in optical sorting solutions, has fortified 
its optical sorting portfolio for dry commodities - nuts, 
seeds, pulses, grain, coffee and plastics. This compre-
hensive portfolio - the SORTEX A and SORTEX B ran-
ges - feature Bühler innovations in feed, vision and ejec-
tion systems, underpinned by over 65 years of SORTEX 
technical excellence and heritage. It will offer processors 

Gıda işleyicilerinin karşılaştığı giderek zorlaşan kusur so-
runlarına cevap sunan ve optik sınıflandırma çözümlerinde 
küresel lider olan Bühler Group; kuru emtia - fındık, tohum, 
bakliyat, tahıl, kahve ve plastik ürünlerine yönelik optik ayık-
lama ve sınıflandırma portföyünü güçlendirdi. SORTEX A ve 
SORTEX B ürünlerinden oluşan bu kapsamlı portföy; 65 yıllık 
SORTEX teknik mükemmelliği ve mirası ile desteklenen bes-
leme, görüntüleme ve boşaltım sistemlerindeki yeniliklerden 
oluşuyor. Bu ürünler, gıda güvenliği standartlarını koruma 

Bühler, optik ayıklama 
portföyünü güçlendiriyor

Bühler reinforces its 
optical sorting portfolio
..................................................................

as the industry leader in optical sorting solu-
tions that protect food safety, Bühler reinforces 
its optical sorting and classifying portfolio with 
the innovations in feed, vision and ejection sys-
tems.

gıda güvenliğini koruyan optik sınıflandırma çö-
zümlerinde öncü olan Bühler, optik ayıklama ve 
sınıflandırma portföyünü besleme, görüntüleme 
ve boşaltım sistemlerindeki yeniliklerle güçlen-
diriyor.
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zad holding un değirmeni 
kapasitesini %12 arttırıyor

zad holding increases 
its flour mill capacity 
with a rate of  12%
.................................................................

Qatar-based zad holding Company aims to in-
crease its daily flour milling capacity to 670 tons 
with its expansion project.

katar merkezli zad holding Company, başlattığı 
genişleme projesiyle günlük un öğütme kapasite-
sinini 670 tona çıkarmayı hedefliyor.

Zad Holding Company started an expansion project by 
increasing its flour mill's capacity about 12% to a total of 
670 tons per day. According to the news from Gulf Times; 
constructing warehouses and starting logistic services are 
included in the project to cope with the growing demand.

"We are in the process of increasing the flour mill's capa-
city with an additional 70mtpd to make the total capacity to 
670mtpd," Zad Holding managing director Sheikh Nawaf bin 
Mohamed bin Jabor al-Thani told shareholders at the annu-
al general assembly, which also approved 35% cash divi-
dend. "We expect to complete the expansion works within 
the year," he said, adding more expansion plans are on the 
anvil this year. He also emphasized that Zad Holding (formerly 
Qatar Flour Mills) is in the process of developing warehouses 
and logistics services in line with the growing demand.

Katar merkezli Zad Holding Company, un öğütme 
kapasitesini yüzde 12’lik artışla toplamda günlük 670 
tona çıkararak büyük bir genişleme projesi başlattı. Gulf 
Times’ın haberine göre; projeye, büyüyen talebi karşıla-
mak için depo inşası ve lojistik servisi de dahil edildi.

Zad Holding Genel Müdürü Şeyh Nawaf bin Mohamed 
bin Jabor al-Thani, firmanın yıllık genel kurul toplantısında 
hissedarlara yaptığı konuşmada şunları söyledi; “70 ton 
ekleme yaparak toplam un öğütme kapasitemizi 670 tona 
çıkarma süreci içindeyiz. 

Genişlemeyi bu yıl içerisinde bitirmeyi umuyoruz”. Daha 
fazla genişleme planları yaptıklarını ekleyen Al-Thani, Zad 
Holding’in (eski Qatar Flour Mills) artan talebe paralel ola-
rak depo ve lojistik servis geliştirme sürecinde olduğunu 
da vurguladı.

even greater levels of yield, performance 
and product superiority, in their efforts to 
safeguard food safety standards.

Although processors may target their 
output to a range of customer specifi-
cations, all must remove particular food 
safety hazards from their input. This re-
quires consistent and accurate sorting, 
along with the fastest processing speeds 
and low cost of ownership. Bühler has 
subsequently developed a sophisticated 
and flexible optical sorting product port-
folio, with a wide range of customisable 
product options allowing processors to 
meet their exact sorting requirements.  

The SORTEX A and SORTEX B portfolio 
is driven by technical excellence, respon-
ding to feedback from Bühler's custo-
mers, who require hygienic and reliable solutions to help 
them deliver products that meet local and international 
food safety and quality standards.

çabaları için işleyicilere daha fazla verim, per-
formans ve ürün kalitesi sunuyor.

İşleyiciler, ürünlerini müşteri talepleri-
ne göre üretmek isteyebilir ancak tümü, 
girdilerinden belirli gıda güvenliği tehlike-
lerini kaldırmak ve nihai ürünlerinde tutar-
lılık talebine cevap vermek zorundadır. Bu 
da, en hızlı işleme olanağı ve düşük sahip 
olma maliyetinin yanı sıra tutarlı ve doğru 
ayıklama-sınıflandırma gerektirmektedir. Bu 
sebeple Bühler, işleyicilerin gereksinimlerini 
tam olarak karşılamalarına olanak sağlayan 
geniş yelpazede özelleştirilebilir ürün seçe-
nekleri ile sofistike ve esnek optik ayıklama-
sınıflandırma ürün portföyünü geliştirdi. 

SORTEX A ve SORTEX B portföyü; ürün 
tedarikinde, yerel ve uluslararası gıda gü-
venliği ve kalite standartlarını karşılayacak 

şekilde hijyenik ve güvenilir çözümler isteyen Bühler 
müşterilerinin, geri bildirimlerine yanıt veren teknik mü-
kemmellikle üretildi.
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Horizon Milling prepares to make investment in the flour 
mill at USA’s Port of Albany. According to the news of 
Krystle S. Morey from Albany Business Review; Horizon 
Milling is investing $7 million to upgrade equipment at its 
Port of Albany production center. With this investment it is 
expected to increase food safety and revenue and decre-
ase production time.

The company is a subsidiary of Cargill, a global food 
producer that focuses on the agricultural, financial and in-
dustrial sectors. Horizon, which is located in Albany on 
the Hudson River, ships 2 million pounds (approximately 
1000 tons) of flour out of the Port of Albany each day. 
Its clients include bakeries, restaurants and distributors. A 
new packaging line, a 10-spout stainless steel packer, a 
storage tower and ventilation are all part of Cargill's plan 
to revamp its food production mills across the country. 
Horizon is one of 22 flour mills operated by Cargill. With 
increased demand for custom flours and more stringent 
regulations for food safety, Horizon needed to revamp its 
1980s equipment and processes.

Horizon Milling, ABD’nin Albany Limanı’ndaki un fabri-
kasına yatırıma hazırlanıyor. Albany Business Review’den 
Krystle S. Morey’in haberine göre; firma limanda bulunan 
üretim merkezindeki ekipmanlarını yükseltmek için 7 mil-
yon dolarlık yatırım yapıyor. Bu yatırımla; gıda güvenliğinin 
ve gelirin artması ve üretim süresinin kısalması bekleniyor.

Firma; tarımsal, finansal ve endüstriyel sektörlerde hiz-
met sunan küresel gıda üreticisi olan Cargill’in bir iştira-
ki. Hudson Nehri’nde bulunan Albany’ye kurulmuş olan 
Horizon, Albany Limanı’ndan her gün yaklaşık 1000 ton 
(2 milyon pound) un nakliyesi gerçekleştiriyor. Müşterileri 
arasında fırınlar, restoranlar ve toptancılar bulunuyor. Yeni 
paketleme hattı,  10 oluklu paslanmaz çelik paketleyici, 
depolama kulesi ve havalandırma; Cargill’in ülkenin her 
yerindeki gıda üretim değirmenlerini yenilemek için uy-
guladığı planın unsurlarını oluşturuyor. Horizon, Cargill 
tarafından işletilen 22 un değirmeninden bir tanesi. Özel 
unlara olan artan ilgi ve gıda güvenliği için gereken daha 
sıkı düzenlemelerle Horizon 1980, ekipman ve sürecini 
yenilemek durumunda.

horizon milling’den 7 milyon 
dolarlık yatırım

7 million-dollar investment 
from horizon milling
........................................................................

horizon milling plans to make 7 million-dollar 
investment for the flour mill at port of albany in 
order to increase food safety, decrease produc-
tion time.

horizon milling, albany limanı’ndaki un değir-
menine, gıda güvenliğini arttırmak ve üretim 
sürecini kısaltmak için 7 milyon dolarlık yatırım 
yapmayı planlıyor.

U.S. agribusiness Cargill Inc. Executive Chairman Greg 
Page announced that they expect the merger of its flour 
mill operations with those of ConAgra Foods Inc. to be 
finalized in six to eight weeks after it clears a longstan-
ding legal obstacles.

The combined entity, to be called Ardent Mills, wo-
uld join ConAgra's milling operations with Horizon Mil-
ling LLC, which is a joint venture of privately held Cargill 

ABD tahıl işletmesi Cargill Inc. Yönetim Kurulu Başkanı 
Greg Page, uzun süredir yaşanan yasal engeller kalktıktan 
sonra ConAgra Foods Inc. ile un değirmeni operasyonlarını 
birleştirme projelerinin 6-8 hafta içerisinde sonuçlanmasını 
beklediklerini açıkladı.

Ardent Mills olarak adlandırılacak olan yeni tesis, 
ConAgra’nın değirmencilik operasyonlarını, Cargill ve ABD 
çiftçi kooperatifi olan CHS Inc. arasında özel bir ortaklık 

Cargill-Conagra birleşmesine haftalar kaldı

Only a couple of weeks are left for the merger of 
Cargill-Conagra
...............................................................................................................................
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Bunge’den Brezilya’da yeni un değirmeni

nEW flOur mIll from Bunge in Brazil
.........................................................................................................

Bunge Brazil plans to build a new flour mill 
with 223 million-dollar investment in rio de 
Janeiro.

Bunge Brezilya, 223 milyon dolarlık yatırımla 
rio de Janeiro’da yeni bir un değirmeni inşa et-
meyi planlıyor.

Bunge Brazil plans to invest 500 million real ($223 mil-
lion) in the construction of a new flour mill in Rio de Ja-
neiro. According to the news from Baking Business; the 
new facility will integrate the current mill and Fluminense 
Rio Distribution Centre, thus all fa-
cilities will be able to be transferred 
to a single location.

Philip Affonso Ferreira, vice-pre-
sident of Food & Ingredients Bun-
ge Brazil said, “In reaching its full 
capacity, the new mill will grind 
Fluminense over 600,000 tons of 
wheat per year, which represents 
an increase of over 50% on what 
is being processed in the current 
mill." about the subject.

The new mill is expected to be 
opened in 2016. Then Bunge Bra-
zil will have three of the largest 
mills in Latin America: Fluminense, 
Suape and Ponta Grossa.

The company plans to transfer 
the employees from current units 
(mill and distribution center) to the 
new facility.

Bunge Brezilya; Rio de Janeiro’da yeni bir un değir-
meninin inşası için 500 milyon Brezilya reali (223 milyon 
$) yatırım yapmayı planlıyor. Baking Business’in haberine 
göre; bu yeni tesis, mevcut değirmene ve Fluminense Rio 

Dağıtım Merkezine entegre edile-
cek, böylece tüm bu tesislerin tek 
bir noktada toplanması sağlanacak.

Bunge Brezilya Gıda ve Gıda Mal-
zemeleri Bölümü Başkan Yardımcısı 
Philip Affonso Ferreira, konuyla ilgi-
li şunları söylüyor; “Yeni değirmen 
tam kapasitesine ulaştığında yıllık 
600 bin ton buğday öğütecek. Bu 
miktar, mevcut değirmenin işlediği 
buğdayın yüzde 50 fazlası anlamına 
geliyor.”

Yeni değirmenin 2016 yılında açıl-
ması bekleniyor. Bu yatırımla Bunge 
Brezilya Latin Amerika’daki en bü-
yük değirmenlerin üçüne sahip ola-
cak: Fluminense, Suape ve Ponta 
Grossa.

Firma, mevcut birimlerde (değir-
men ve dağıtım merkezinde) çalışan-
ların yeni tesise transferini planlıyor. 

and U.S. farm cooperative CHS Inc. The agreement was 
announced in March 2013 and was initially expected 
to be finalized late last 
year. But the U.S. Justi-
ce Department's antitrust 
division has been investi-
gating the merger, which 
would result in Ardent 
Mills controlling about a 
third of U.S. flour mill ca-
pacity.

Page told reporters 
on the sidelines of the 
Canadian Global Crops 
Symposium in Winnipeg; "We hope everything will be 
resolved in the next six to eight weeks. It took longer 
than we would have hoped, and I'm sure that our emp-
loyees would have hoped. I think we're in the very final 
chapter of having it resolved positively."

olan Horizon Milling LLC’nin operasyonlarıyla birleştire-
cek. Anlaşma Mart 2013’te duyurulmuştu ve geçtiğimiz 

yılın sonlarında tamamlanması 
bekleniyordu. Fakat ABD Adalet 
Bakanlığı’nın antitröst bölümü, 
Ardent Mills’in ABD un değirme-
ni kapasitesinin üçte birini elinde 
bulunduracağı bu birleşmeyi ince-
leme altına aldı.

Winnipeg’de yapılan Ka-
nadalı Küresel Mahsuller 
Sempozyumu’nun oturum ara-
larında gazetecilere verdiği de-
meçte Page, şunları dile getir-

di; “Umuyoruz ki önümüzde 6-8 hafta içerisinde her şey 
çözüme kavuşur. Bizim düşündüğümüzden ve eminim ki 
çalışanlarımızın da düşündüğünden daha uzun sürdü bu 
durum. Sanırım, durumun olumlu bir şekilde sonuçlanma-
sında sona geldik.”
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Nisshin Seifun Group plans to purchase four U.S. flour-
milling plants from Cargill Group that is the largest grain 
company in the country, and its subsidiary Horizon Milling, 
and ConAgra Foods, for 22.1 billion yen ($213 million). The 
Japanese milling company plans to acquire the facilities by 
the end of May through Minnesota-based subsidiary Miller 
Milling Company which was acquired in March 2012.

With this agreement; the subsidiary of Nisshin Seifun 
Miller will increase its daily milling capacity in the U.S., 
from 2,240 tons to 5,900 tons, and make it the fourth-lar-
gest miller in the country that is up from the current 10th 
and the sixth-largest in the world. The company aims to 
sell the flour it produces to bakeries, confectioners and 
noodle makers in the country.

Nisshin is accelerating its globalization process by ex-
panding its milling capacity in the large and still-growing 
U.S. market. When the deal is concluded, the company will 
mill 50% of its flour abroad that is up from 30% currently.

Japonya merkezli Nisshin Seifun Group; ABD’deki en 
büyük tahıl firması olan Cargill, iştiraki Horizon Milling ve 
ConAgra Foods’dan 22.1 milyar yen (213 milyon $) karşılı-
ğında un değirmeni tesisi satın almayı planlıyor. Nikkei Asi-
an Review’ın haberina göre; Japon değirmencilik firması, 
tesisleri Mart 2012’de edindiği iştiraki Miller Milling Com-
pany aracılığıyla Mayıs sonuna kadar almak istiyor.

Bu anlaşmayla Nisshin Seifun iştiraki Miller, ABD’deki 
günlük öğütme kapasitesini 2,240 tondan 5,900 tona 
çıkaracak ve değirmen, ülkedeki en büyük dördüncü un 
değirmenine dönüşerek dünya sırlamasında onuncu sıra-
dan altıncı sıraya çıkaracak. Firma ürettiği unu ülkedeki 
fırınlara, şekerlemecilere ve noodle (erişte) üreticilerine 
satmayı amaçlıyor.

Nisshin, ABD pazarındaki büyük ve halen büyümekte olan 
öğütme kapasitesini arttırarak küreselleşme sürecini hızlan-
dırıyor. Anlaşma sonuçlandığında, firma şu anda yurt dışında 
ürettiği un miktarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkaracak.

nisshin seifun, aBD’den un değirmeni almak istiyor

nisshin seifun wants to buy four flour mills in the u.s.
..............................................................................................................................................

Japan-based milling company nisshin seifun 
group prepares to purchase flour milling facili-
ties from u.s.

Japonya merkezli değirmencilik firması nisshin 
seifun group, aBD’den un değirmeni tesisi satın 
almaya hazırlanıyor.

CHS Inc., North America's leading farmer-owned 
cooperative and a global energy, grains and foods 
company, announced that it acquired 29.45% ow-
nership of Sitio 0 as an export terminal at Necochea, 
Buenos Aires.

Other owners of the terminal are South American grain 
companies E-Grain, Alejandro Nari, Alea and Lartirigo-
yen. The export terminal is expected to be operational 
by May 2015.

Mark Palmquist as CHS executive vice president and 
chief operating officer of Ag Business, said that the Ne-
cochea terminal will improve overall export logistics and 
will decrease load times and waiting for ships. 

CHS will use the terminal to load soybeans, corn, whe-
at, sorghum, barley and soybean meal obtained from the 
area southeast of Buenos Aires.

Kuzey Amerika’nın önde gelen çiftçi kooperatiflerin-
den ve küresel enerji, tahıl ve gıda firması olan CHS Inc.; 
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Necoche-
a’daki ihracat terminali Sitio 0’ın yüzde 29.45’lik hissesini 
satın aldığını duyurdu.

Terminalin diğer sahipleri arasında Güney Amerika tahıl 
firmaları E-Grain, Alejandro Nari, Alea ve Lartirigoyen bulu-
nuyor. İhracat terminalinin Mayıs 2015’te faaliyete geçmesi 
bekleniyor. 

CHS Başkan Yardımcısı ve Tarım İşletmesi Operasyon 
Direktörü Mark Palmquist, Necochea terminalinin genel ih-
racat lojistiğini geliştireceğini ve yükleme zamanları ile ge-
miler için bekleme süresini düşüreceğini söyledi.

CHS terminali, Buenos Aires’in güneydoğusundan aldığı 
soya fasulyesi, mısır, buğday, sorgum, arpa ve soya küs-
pesini yüklemede kullanacak.

Chs Inc’ten arjantin’de liman yatırımı

port investment from Chs Inc. in argentina
...................................................................................................................

as global energy, grains and foods company, 
Chs Inc. invested in the export port in neco-
chea, argentina.

küresel enerji, tahıl ve gıda firması Chs Inc., 
necochea arjantin’de bulunan ihracat limanına 
yatırım yaptı.
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Exporting 240 thousand tons of flour to nearly 50 count-
ries of the world in 2013, constituting an important added 
value for the country economy with the export figures over 
100 million dollars; Erisler Gida started noodle production 
with NUDO brand as a result of the 3,5-year R&D studies. 

64-YEAR FOOD INDUSTRY EXPERIENCE 
HAS BEEN TRANSFERRED TO NUDO
Erisler Gida Retail Group General Manager Abdullah Eris 

said the following in the launch meeting of NUDO: “Food 
production has become a matter of conscience in the 21st 
century. As Erisler Gida operating in the food industry for 64 
years, we feel comfortable as we produce NUDO without 
using any additive harmful to health. MSG (Monosodium glu-
tamate) that has been the subject of much debate in the eyes 
of consumers for years is not added into NUDO. NUDO does 
not include food colorant, artificial preservatives, sweeteners 
and artificial flavors. Thus, we are happy that we bring toget-
her noodle that is consumed fondly by the employees, young 
people, kids and everyone from 7 to 70 with the consumers 
after giving it a natural and healthy form.”

150 MILLION-DOLLAR EXPORT IS AIMED
Stating he believes that they will be the generic brand as 

the first Turkish company entered to this market, Abdullah 
Eris emphasized that NUDO will be the leader brand of 
Erisler Gida in the retail industry. Indicating that as Erisler 
Gida they exported 240 thousand tons of flour to nearly 50 
countries of the world in 2013 and constituted an impor-
tant added value for the country economy with the export 
figures over 100 million dollars, Abdullah Eris pointed out 
that they will transfer this experience to NUDO.

Dünyanın yaklaşık 50 ülkesine 2013 yılında 240 bin ton un 
ihracatı yapan, 100 milyon doları aşan ihracat rakamlarıyla 
ülke ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturan Erişler 
Gıda, 3,5 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda NUDO marka-
sıyla noodle üretimine başladı. 

64 YILLIK GIDA SEKTÖRÜ 
TECRÜBESİ NUDO’YA TAŞINDI
Erişler Gıda Perakende Grubu Genel Müdürü Abdullah 

Eriş, NUDO’nun lansman toplantısında, yeni yatırımlarıy-
la ilgili şunları söyledi: “21. yüzyılda artık gıda üretmek bir 
vicdan meselesi haline geldi. 64 yıldır gıda alanında çalı-
şan Erişler Gıda olarak NUDO’yu sağlığa zararlı hiçbir katkı 
maddesi kullanmadan ürettiğimiz için bugün içimiz çok ra-
hat. NUDO’ya tüketiciler nezdinde yıllardır pek çok tartış-
maya konu olan MSG eklenmemiştir ve gıda renklendiricisi, 
yapay koruyucu, tatlandırıcı ve yapay aroma içermemekte-
dir. Bu yüzden çalışanların, gençlerin ve çocukların 7’den 
70’e herkesin severek tükettiği noodle’u doğal ve sağlıklı 
bir forma kavuşturarak tüketicilerle buluşturduğumuz için 
çok mutluyuz.”

150 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ
Bu pazara ilk giren Türk firması olarak jenerik marka 

olacaklarına inandığını belirten Abdullah Eriş, NUDO’nun 
Erişler Gıda’nın perakende sektöründeki taşıyıcı markası 
olacağını vurguladı. Erişler Gıda olarak bugün dünyanın 
yaklaşık 50 ülkesine 2013 yılında 240 bin ton un ihra-
catı yaptıklarını ve bu ihracatla ülke ekonomisi için 100 
milyon doları aşkın katma değer oluşturduklarını belirten 
Abdullah Eriş, bu tecrübeyi NUDO’ya da taşıyacaklarına 
dikkat çekti. 

ErİşlEr gIDa 
noodle pazarında

Erisler gida is 
In thE nOODlE markEt
..........................................................................

Being one of the top three companies in flour 
production of turkey and among the top 100 
exporters of turkey, Erisler gida entered to the 
turkish noodle market with nuDO brand. En-
tering into the market assertively, the company 
aims to quadruple the 25 million-piece turkish 
noodle market in 1 year.

türkiye’de un üretiminde ilk üç firma arasında 
yer alan ve türkiye’nin ilk 100 ihracatçısı arasın-
da bulunan Erişler gıda, nuDO markasıyla no-
odle pazarına girdi. pazara iddialı bir giriş yapan 
firma, 25 milyon adetlik türkiye noodle pazarını 
1 yılda 4’e katlamayı hedefliyor.
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Council of Ministers opened tariff quotas for wheat, 
barley, corn and rice to be imported in order for using 
by General Directorate of Turkish Grain Board (TMO). For 
the use of TMO; customs duty won’t be taken from 2,5 
million tons of wheat and meslin (mixture), 1 million tons 
of barley, 500 thousand tons of corn and 200 thousand 
tons of rice to be imported till 31st May 2016.

Import license will be obtained from Directorate Gene-
ral for Imports for imports under tariff quotas. The import 
licenses will be valid until 31st May 2016 for wheat, bar-
ley and corn and 1st September 2016 for rice and will not 
be transferred to third parties.

Bakanlar Kurulu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel 
Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere ithal edilecek buğ-
day, arpa, mısır ve pirinçte tarife kontenjanı açtı. TMO ta-
rafından kullanılmak üzere; 31 Mayıs 2016 tarihi sonuna 
kadar ithal edilecek 2.5 milyon ton buğday ve mahluttan, 1 
milyon ton arpadan, 500 bin ton mısırdan ve 1 Eylül 2016 
sonuna kadar ithal edilecek 200 bin ton pirinçten gümrük 
vergisi alınmayacak.

Tarife kotası kapsamındaki ithalat için İthalat Genel Mü-
dürlüğü tarafından ithal lisansı düzenlenecek.  İthal lisans-
ları buğday, arpa ve mısır için 31 Mayıs 2016, pirinç için 
ise 1 Eylül 2016'ya kadar geçerli olacak ve üçüncü kişilere 
devredilmeyecek. 

tmO için gümrük vergisi sıfırlandı

Customs duty is set to zero for tmO
......................................................................................................

turkish grain Board (tmO) can import 2,5 million 
tons of wheat and meslin, 1 million tons of bar-
ley, 500 thousand tons of corn and 200 thousand 
tons of rice with zero customs duty in case of a 
need.

toprak mahsulleri Ofisi (tmO), ihtiyaç halinde 
sıfır gümrük vergisi ile 2,5 milyon ton buğday ve 
mahlut, 1 milyon ton arpa, 500 bin ton mısır ve 
200 bin ton pirinç ithal edebilecek.

As one of the leading representatives of Turkish pulses 
industry, Reis Gida turned to United Kingdom after the 
success it obtained in United States. The company aims to 
come together with the British people at over 20 thousand 
points in the British market. Cooperating with Holland Baza-
ar Cash and Carry to be opened as the first and only largest 
food wholesaler of London that is open for 24 hours, Reis 
Gida will initially meet with almost one thousand commer-

Türkiye bakliyat sektörünün önde gelen temsilcilerin-
den Reis Gıda, Amerika’da yakaladığı başarının ardından 
İngiltere’ye yöneldi. Firma, bu yılın sonuna doğru, Londra 
merkezli olmak üzere, İngiltere pazarında 2 binin üzerindeki 
noktada İngilizlerle buluşmayı hedefliyor. Londra’nın ilk ve 
tek 24 saat açık en büyük gıda toptancısı olarak açılacak 
Holland Bazaar Cash and Carry’le işbirliği yapan Reis Gıda, 
ilk etapta bine yakın otel, restoran, catering firması gibi ti-

reis gıda 
İngiltere pazarına kilitlendi

reis gida focused on the 
British market
..........................................................................

reis gida turned to united kingdom after unit-
ed states. the company aims to reach to the 
commercial customers over 2 thousand in the 
london-based British market towards to the 
end of this year.

reis gıda, amerika’dan sonra gözünü 
İngiltere’ye çevirdi. firma, bu yılın sonuna doğ-
ru londra merkezli İngiltere pazarında, 2 binin 
üzerinde ticari müşteriye ulaşmayı hedefliyor. 
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Union of Turkish Chambers of Agriculture TZOB Cha-
irman Semsi Bayraktar informed in his written statement 
that the precipitation, which remained much lower than 
normal in October-February period, rose above normal in 
March and said; “The precipitation average was realized 
as 69,8 millimeters in March that is 6,2% above normal 
and 20,0% above last year’s.

Telling that there was an increase in the precipitation in 
March in all of the regions except for Eastern and Sout-
heastern Anatolia regions; Bayraktar said: “Although the 
March precipitation made the producers happy, the preci-
pitation across Turkey was below normal in October-March 
period when 2013-2014 agricultural production season 
started. The drought that started from the winter months 
with the air temperatures generally around or above sea-
sonal normal in the same period still continues.” Bayraktar 
added that they estimate the insufficient precipitation wo-
uld cause yield losses in all the regions majorly in Central 
Anatolia and the Mediterranean regions where wheat pro-
duction is intense but except for Marmara Region.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada Ekim-Şubat 
döneminde normalin çok altında kalan yağışların Mart 
ayında normalin üzerine çıktığını bildirerek, “Mart ayında 
yağış ortalaması normalin yüzde 6,2, geçen yılın yüzde 
20,0 üzerinde 69,8 milimetre olarak gerçekleşti” dedi.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ha-
riç tüm bölgelerde Mart ayında yağışlarda artış olduğu-
nu söyleyen Bayraktar, “Her ne kadar Mart ayı yağışları 
üreticinin yüzünü güldürse de, 2013-2014 tarımsal üre-
tim döneminin başladığı Ekim-Mart döneminde Türkiye 
genelinde yağışlar normallerinden düşük olmuştur. Aynı 
dönemde genel olarak hava sıcaklıklarının da mevsim 
normalleri civarında veya üzerinde seyretmesi ile kış ay-
larından itibaren başlayan kuraklık halen devam etmekte-
dir.” dedi. Bayraktar, yağış yetersizliğinin, buğday üretimi-
nin yoğun olarak yapıldığı İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz 
Bölgesi başta olmak üzere Marmara Bölgesi dışındaki 
tüm bölgelerde rekolte kayıplarına neden olacağını tah-
min ettiklerini ekledi.

yağışlar arttı ama kuraklık 
riski devam ediyor

precipitation increased 
but the drought risk 
still continues
..........................................................................

union of turkish Chambers of agriculture tzOB 
Chairman semsi Bayraktar said that the precipi-
tation, which remained much lower than normal 
in October-february period, rose above normal 
in march but the drought risk still continues.

türkiye ziraat Odaları Birliği (tzOB) genel Baş-
kanı şemsi Bayraktar, Ekim-şubat döneminde 
normalin çok altında kalan yağışların mart ayın-
da normalin üzerine çıktığını ancak kuraklık ris-
kinin devam ettiğini söyledi.

cial customers like hotels, restaurants, catering companies. 
This number is aimed to reach over 2 thousand towards the 
end of 2014. Targeting to reach other cities like Liverpool 
and Manchester after London through a network of chain 
stores of Holland Bazaar Cash and Carry, Reis Gida will be 
able to give efficient service in the British market.

Starting its journey in United States 6 years ago, Reis Gida 
brings Turkish dry pulses products together with the Ameri-
cans at nearly a thousand points across United States today.

cari müşterilerle buluşacak. Bu sayının 2014 yılı sonuna 
doğru 2 binin üzerine ulaşması hedefleniyor. Önümüzdeki 
dönemde Holland Bazaar Cash and Carry zincir mağaza 
ağıyla Londra’nın ardından Liverpool, Manchester gibi di-
ğer şehirlere ulaşmayı hedefleyen Reis Gıda, bu şekilde İn-
giltere pazarında etkin bir şekilde hizmet verebilecek.

Amerika yolculuğuna 6 yıl önce başlayan Reis Gıda, bu-
gün Amerika genelinde bine yakın noktada, Türk kuru bak-
liyat ürünlerini Amerikalılar ile buluşturuyor. 
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International Wheat Yellow Rust Symposium was held on 
28 April-1 May 2014 with the cooperation of Food, Agricul-
ture and Livestock Ministry, ICARDA, BGRI, CIMMYT and 
FAO. Over 200 scientists and experts representing over 40 

Uluslararası Buğday Sarı Pas Sempozyumu; Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı, ICARDA, BGRI, CIMMYT 
ve FAO işbirliği ile 28 Nisan-1 Mayıs 2014 tarihlerinde 
İzmir’de düzenlendi. Sempozyuma 40’dan fazla ülkeyi 

uluslararası Buğday sarı pas sempozyumu İzmir’de yapıldı

International Wheat yellow rust symposium 
was held in İzmir
................................................................................................................................

tiryaki agro'ya 450 milyon dolarlık kredi

450 million-dollar loan for tiryaki agro
.............................................................................................................

tiryaki agro signed one of the largest loans of 
agricultural industry with 450 million-dollar syn-
dicated loan provided from the international 
markets.

tiryaki agro uluslararası piyasalardan sağladığı 
450 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredi-
si ile tarım sektörünün en büyük kredilerinden 
birine imza attı.

As one of the largest food 
and agriculture companies 
of Turkey, Tiryaki Agro had 
450 million-dollar syndicated 
loan in total from the inter-
national markets. While 250 
million-dollar subscribed of 
the syndicated loan, which 
was taken in coordination of 
ABN Amro, is used as 3-year 
term, 200 million-dollar loan 
was provided for short term 
needs within the same syndi-
cation.

Expressing his views on 
the syndication loan, Tiryaki 
Agro Director of Finance Er-
tan Akbulut stated that the 
new loan will be used for the working capital financing 
and refinancing of the syndication used previously by the 
company. Expressing that signing of an important such 
amount as 450 million dollars is an important indicator of 
the confidence for Turkish economy and Tiryaki Agro, Ak-
bulut added; “The support of all local and foreign financial 
players is needed for the development of agriculture and 
agricultural industries in Turkey. As a company adopting 
to add value to the economy of our country as principle, 
we will continue to produce new and alternative trade ro-
utes and solutions in the agricultural industry. As Tiryaki 
Agro, today we make trade with over 80 countries in 5 
continents. The last syndication loan we got will increase 
our competitive power in the international arena.”

Türkiye’nin en büyük gıda ve 
tarım şirketlerinden biri olan 
Tiryaki Agro, uluslararası pi-
yasalardan toplam 450 Milyon 
Dolar tutarında sendikasyon 
kredisi sağladı. ABN Amro 
koordinatörlüğünde gerçek-
leşen sendikasyon kredisinin 
250 Milyon Dolarlık taahhüt 
edilmiş bölümü 3 yıl vadeli kul-
lanılırken, yine aynı sendikas-
yon kapsamında kısa vadeli 
ihtiyaçlar için 200 Milyon Dolar 
kredi sağlandı.   

Sendikasyon kredisi hak-
kında görüşlerini dile getiren 
Tiryaki Agro Finans Direktörü 
Ertan Akbulut, yeni kredinin iş-

letme sermayesi finansmanında ve firmanın daha önce 
kullandığı sendikasyonun refinansmanında kullanılacağı-
nı belirtti. 450 Milyon Dolar gibi önemli bir rakama imza 
atmanın Türkiye ekonomisine ve Tiryaki Agro’ya duyulan 
güvenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Ak-
bulut, şunları ekledi; “Türkiye'de tarım ve tarıma dayalı 
endüstrilerin gelişmesi için tüm yerli ve yabancı finansal 
oyuncuların desteği gerekiyor. Ülke ekonomimize değer 
katmayı ilke edinmiş bir firma olarak, tarımsal endüstri-
de yeni ve alternatif ticaret yolları ve çözümler üretme-
ye devam edeceğiz. Tiryaki Agro olarak bugün 5 kıtada 
80’den fazla ülke ile ticaret yapıyoruz. Sağladığımız son 
sendikasyon kredisi uluslararası arenadaki rekabet gü-
cümüzü daha da arttıracak.”
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countries participated to the symposium. The participants 
exchanged ideas on the improvement of wheat varieties re-
sistant to the yellow rust that can cause 50% yield loss in 
wheat.

After the symposium, visiting Regional Cereal Rust Di-
sease Research Centre whose construction still continues 
and that will operate within Aegean Agricultural Research 
Institute (ETAE) with the partnership of Food, Agriculture 
and Livestock Ministry and ICARDA and the rust labo-
ratory that is currently working; the participants had the 
chance to see the plant genetic resources of ETAE, Nati-
onal Seed Gene Bank, Tissue Culture Center studies and 
wheat studies on site.

temsilen, 200’ün üzerinde bilim insanı ve uzman katıldı. 
Katılımcılar, buğdayda yüzde 50 verim kaybına neden 
olabilen sarı pasa karşı dayanıklı buğday çeşitlerinin ge-
liştirilmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu. 

Sempozyumun ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve ICARDA ortaklığında Ege Tarımsal Araştır-
ma Enstitüsü (ETAE) bünyesinde faaliyet gösterecek ve 
yapımı süren Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma 
Merkezi ile halen çalışmakta olan pas laboratuarını zi-
yaret eden katılımcılar, ETAE’nin bitki genetik kaynak-
ları, Ulusal Tohum Gen Bankası, Doku Kültürü Merkezi 
çalışmaları ve buğday araştırmalarını da yerinde görme 
imkanı buldu. 
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DEğİrmEn DİzaynI vE 
yEr, Bİna, makİnE sEçİmİ

mIll DEsIgn anD 
sElECtIOn Of lOCatIOn, 
BuIlDIng anD maChInEry

If you operate a flour mill, the last thing you may ask is having a 
halt in the production as the shortest halt you have may cause seri-
ous losses in your production and lower your efficiency in today’s 
intensely competitive market. an efficient and smooth operation of 
a production facility is closely related with the accuracy of the fea-
sibility made for that facility, transfer and application of the results 
obtained that feasibility to the facility design with the smallest detail.

Eğer bir un fabrikası işletiyorsanız, isteyebileceğiniz en son şey üre-
timde bir duraksama yaşamaktır. çünkü yaşayacağınız en kısa durak-
sama dahi üretiminizde ciddi kayıplara neden olabilir ve günümüzün 
yoğun rekabetçi piyasasında etkinliğinizi düşürebilir. Bir üretim tesi-
sinin verimli ve sorunsuz çalışması ise o tesis için yapılan fizibilitenin 
doğruluğu ve bu fizibiliteden çıkan sonuçların en küçük ayrıntısıyla 
tesis tasarımına aktarılması ve uygulanmasıyla yakından ilgilidir. 

No matter in which sector, producers 
desire nonstop operation of their faci-
lities without causing halts in the pro-
duction; development, renewal and 
maintenance of their facilities without 
interrupting production when necessary 
as any halt or problem in the producti-
on in today’s markets in which there is 
intense competition can cause serious 
tangible and intangible losses for the 
companies.

A possible halt is the cause of the start 
of unwanted situations for flour mills 
just like for all companies. 

Having an efficient and smooth pro-
duction process in a flour mill is mainly 
related with designing of the mill for 
the intended purposes; selecting the 
location, equipment, etc. properly. We 
discussed major issues that should be 
taken into consideration in designing a 
flour mill on this month's issue.

Hangi sektörde olursa olsun üreticiler, 
tesislerinin üretimde duraksamalara ne-
den olmadan aralıksız çalışabilmesini, 
gerektiğinde yine üretime ara vermeden 
geliştirilebilmesini, yenilenebilmesini veya 
bakımdan geçmesini ister. Çünkü yoğun 
rekabetin olduğu günümüz piyasaların-
da, üretimdeki bir duraksama veya so-
run; firmaların ciddi maddi ve manevi ka-
yıplar vermelerine neden olabilmektedir. 

Tüm firmalar için olduğu gibi un değir-
menleri için de olası bir duraksama, isten-
meyen durumların başlangıç nedenidir. 

Bir un değirmeninin verimli ve sorun-
suz bir üretim sürecine sahip olması 
da büyü oranda değirmenin amacı-
na uygun olarak tasarlanmasına, yer, 
ekipman, vb. seçimlerin doğru şekilde 
yapılmasına bağlıdır. Bu ayki sayımız-
da, biz de bir un değirmeni tasarımında 
dikkat edilmesi gereken belli başlı ko-
nuları ele aldık. 
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ABSTRACT
Flour milling facilities have been the cornerstone of agri-

cultural processing for centuries. Like most agri-industrial 
production facilities, flour milling facilities have a number of 
unique design requirements.

Design information, to date, has been limited. In an ef-
fort to summarize state of the art design procedures for 
flour milling facilities, an overview of accepted standards 
and procedures has been assembled and discussed. With 
this article engineers should become more familiar with 
specific design considerations for flour milling production 
facilities and develop appropriate references to expand 
their knowledge base. Educators may find this paper use-
ful too.

INTRODUCTION
Flour milling is as old as human history. Ancient farmers 

used saddle stones or querns to grind their grain into flour. 
In the middle ages, gristmills were developed that could 
grind larger amounts of grain into flour. These original mills 
were powered by wind, water, animals or even humans. 
Historically, each town had their own mill, and the miller 
would operate for a portion of the finished flour. This was 
the hub of each community, and remained that way for 
centuries. The development of the roller mill in the 1870’s 

ÖZET 
Un öğütme tesisleri yüzyıllardan bu yana tarımsal işle-

menin temel taşı olmuştur. Birçok tarımsal-endüstriyel üre-
tim tesisleri gibi un öğütme tesislerinin de oldukça fazla 
sayıda benzersiz tasarım gereklilikleri bulunmaktadır. Gü-
nümüze kadar elimizde bulunan tasarım bilgileri sınırlıydı. 
Un öğütme tesislerine ilişkin bilimsel tasarım prosedürlerini 
özetlemek için kabul edilmiş standartlara ve prosedürle-
re ilişkin genel bakış derlenmiş ve tartışılmıştır. Bu makale 
sayesinde mühendisler un öğütme tesisleriyle ilgili tasarım 
değerlendirmeleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklar 
ve bilgi tabalarını genişletmek için gerekli referansları geliş-
tireceklerdir. Bu çalışmayı eğitimciler de faydalı bulabilirler. 

GİRİŞ 
Un öğütme işi aynı zamanda insan tarihi kadar eskidir. 

Tarihi tarımcılar tahılı un şeklinde öğütmek için eyer taşları 
ve el değirmenleri kullanmışlardır. Ortaçağlarda daha bü-
yük miktardaki tahılı öğütebilen buğday değirmenleri geliş-
tirilmiştir. Bu orijinal değirmenler enerji olarak rüzgarı, suyu, 
hayvanları ve hatta insanları kullanmaktaydı. Tarihi olarak, 
her şehir kendi un değirmenine ve öğütülmüş undan ken-
disine pay alarak bu değirmenleri işleten değirmenciye sa-
hipti. Buralar her toplumda merkezdi ve yüzyıllar boyunca 
böyle kalmaya devam etti. Valsli değirmenlerin 1870’lerde 
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started the growth 
of the modern flour 
mill and the conso-
lidation of the flour 
milling industry.

Over time, con-
solidation has re-
sulted in more 
technically complex 
facilities. Today’s 
flour mill integrates 
the building facility 
with the process 
into a comprehen-
sive, efficient and 
highly automated 
structure. Because 
of this complexity, 
engineers must have an understanding of multiple techni-
cal areas in order to develop and operate functional pro-
jects. The purpose of this article is to discuss modern flour 
mill design and construction methods. This paper will dis-
cuss planning, life-safety considerations, food compliance 
regulations, and building design and construction. 

A. OVERVIEW OF A FLOUR MILLING FACILITY
The modern flour milling process was developed in the 

late 1800’s with the advent of the modern flour mill. Over 
the decades improvements have been made to various 
aspects of the flour milling process, but the major ele-
ments of the process have stayed essentially the same 
since the inception of the roller mill. Others have described 
the complete details of the flour milling process (Owens 
2000 and Posner & Hibbs 2004). Figure 1 shows the main 
building elements of a typical flour milling process, and Fi-
gure 2 shows the layout for a typical flour mill. Figure 3 
shows a section of a typical flour mill with some of its ma-
jor elements. The following paragraphs describe a general 
overview of the flour milling process.

The flour milling process starts with the receiving and 
storage of whole grain. Grain is stored in groups of steel or 
concrete silos laid out very similar to grain elevators. The 
grain is then moved through the cleaning system which is 
housed in the cleaning tower. A variety of cleaning equip-
ment is housed in the multi-story cleaning tower, and cle-
aning is done with machinery using air currents, magnets 
and screens to separate the wheat from stones, sticks, ot-
her grains and undesirable elements. Equipment typically 
consists of separators, destoners, magnets, aspirators 
and other cleaning machinery. After cleaning, the grain is 
moved to temporary storage silos (known as clean stora-
ge) prior to tempering.

geliştirilmesiyle be-
raber modern un 
değirmenlerinin bü-
yümesi başladı ve 
un öğütme değir-
menleri konsolide 
olmaya başladı. 

Zaman içinde, 
konsolidasyon tek-
nik olarak daha 
komplike tesisle-
rin ortaya çıkma-
sına sebep oldu. 
Günümüzdeki un 
öğütme değirme-
leri kapsamlı, etkin 
ve yüksek oranda 
otomatikleştirilmiş 

süreçleri içine alan tesis binalarını içermektedir. Bu komp-
leks yapıdan dolayı fonksiyonel işlemleri tasarlayabilmek 
ve geliştirebilmek için mühendislerin bir çok teknik alanı 
anlaması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı modern un 
öğütme tasarımının ve inşaat yöntemlerinin tartışılmasıdır. 
Bu çalışma planlamayı, hayati güvenlik değerlendirmelerini, 
gıda uygunluk düzenlemelerini ve bina tasarımı ve inşasını 
tartışacaktır. 

A. UN ÖĞÜTME TESİSİNE GENEL BAKIŞ 
Modern un öğütme süreci, modern un öğütme işlemi-

nin ortaya çıkmasıyla 1800’lü yılların sonlarına doğru ge-
liştirilmiştir. On yıllar boyunca un öğütme sürecinin çeşitli 
özelliklerinde iyileştirmeler yapılmıştır ancak sürecin başlıca 
elemanları, valsli öğütücü fikrinin geliştirilmesinden bu yana 
temel olarak aynı kalmaya devam etmiştir. Başkaları da un 
öğütme sürecinin tam detaylarını tarif etmişlerdir (Owens 
2000 ve Posner & Hibbs 2004). Şekil 1 tipik bir un öğüt-
me sürecinin ana bina elemanlarını göstermektedir ve Şe-
kil 2 tipik bir un değirmeninin yerleşimini göstermektedir. 
Şekil 3 başlıca elemanlarından bazılarıyla beraber tipik bir 
un değirmeninin bir bölümünü göstermektedir. Takip eden 
paragraflar un öğütme işlemine ilişkin genel bakışı tarif et-
mektedir. 

Un öğütme işlemi tam tahılın alınması ve depolanmasıyla 
başlar. Tahıl, tahıl asansörlerine çok benzer şekilde yerleşti-
rilmiş olan çelik veya beton silo gruplarında depolanır. Tahıl, 
daha sonra temizlik kulesinde yer alan temizleme sistemi 
aracılığıyla taşınır. Çok çeşitli temizlik ekipmanları, çok katlı 
temizlik kulesinde yer almaktadır ve temizlik işi hava akımı, 
mıknatıslar ve elekler vasıtasıyla tahıl tanesinin taşlardan, 
saplardan, diğer tahıllardan ve istenmeyen elementlerden 
temizlenmesiyle yapılmaktadır. Ekipmanlar tipik olarak ayı-
rıcılardan, taş ayıklayıcılardan, mıknatıslardan, aspiratörler-
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Immediately prior to milling the wheat is moved to tem-
pering bins at one end of the milling tower where the cle-
an wheat (or other grain) moisture content is adjusted to 
approximately 16%. The milling process is ready to begin. 
The flour milling process consists of the break system, 
purification or sizing system, the reduction system, and 
the tailing system. The mill tower usually consists of 4 
to 7 levels with integral bins at each end of the tower. 
At one end are the tempering bins, and at the other end 
are the finished flour bins. Between the bin clusters are 
many levels housing the various systems that complete 
the milling process. The tower is usually constructed from 
precast or slip form concrete. Sometimes smaller mills 
(which are part of a larger process) are constructed using 
only steel. The major elements of the milling process 
are discussed as follows:

The break system is primarily comprised of roller mills. 
In this system the wheels in the roller mills run in opposite 
directions at different speeds and have a saw tooth con-
figuration. The purpose of the process is to separate the 
endosperm form the rest of the kernel. To achieve this, the 
wheat is run through the roller mills up to five times. As 
part of this process, sifters are also used to separate the 
endosperm from the bran and germ which is typically a 
co-product known as wheat feed.

 
The purification system consists of purifiers, roller mills 

and sifters. Purifiers sort particles based on size, air resis-
tance, and specific gravity. The roller mills further reduce 
the size of the particles. Almost no flour is produced in this 
operation and the material is either passed to the reducti-
on system or sent back to the break system. The purpose 
of the purification process is to separate the small bran 
from the endosperm. The use of purifiers is decreasing in 
modern mills due to cost effectiveness and efficiencies in 
other portions of the milling process, however.

The reduction system consists of a series of roller mills 
and sifters in sequence. The roller mills in this sequence 
are smooth, resulting in a finer grind. At this point it is de-
sirable to have mechanical starch damage to the wheat to 
improve flour quality. This phase reduces the endosperm 
to flour. This process is repeated up to 11 times to obtain 
the fineness required for the flour.

The tailings system is where the unwanted co-products 
of the flour milling process go. The products are turned 
into animal or pet food. These co-products are often sent 
out in bulk. There are fewer tailings (or co-products) for 
whole grain flour, and more for white flour, because more 
of the kernel is used for whole grain flours.

In each of these systems the "overs" of each sieve (par-

den ve diğer temizleme makinelerinden oluşmaktadır. Te-
mizlik sonrasında tahıl, işlenmeden önce geçici depolama 
silolarına gönderilmektedir (temiz depo olarak bilinen). 

Öğütme işleminden hemen önce tahıl öğütme kulesinin 
en sonunda bulunan ve temiz un (veya tahıl) nem içeriği-
nin yaklaşık olarak % 16’ya ayarlandığı tavlama silolarına 
gönderilmektedir. Öğütme işlemi başlamaya hazırdır. Un 
öğütme işlemi kırma sistemi, temizleme ve boyutlandırma, 
azaltma sistemi ve yan ürün (tortu) sisteminden oluşmakta-
dır. Değirmen kulesi, genellikle kulenin her iki ucunda bulu-
nan dahili silolarla 4 ile 7 seviyeden oluşmaktadır. Bir uçta 
tavlama siloları ve diğer uçta bitmiş un siloları bulunmakta-
dır. Silo katmanları arasında, öğütme işlemini tamamlayan 
çeşitli sistemlere yuva olan pek çok seviye vardır. Kule ge-
nellikle ön yapımlı ve sıkıştırılmış betondandır. Bazen daha 
küçük değirmenler (daha büyük bir sürecin parçası olan) 
sadece çelik kullanılarak inşa edilmektedir. Öğütme işle-
minin başlıca elemanları aşağıdaki şekilde tartışılmıştır: 

Kırma sistemi genellikle valsli değirmenlerden oluşmakta-
dır. Bu sistemde valsli değirmenlerdeki silindirler farklı hızlar-
da aksi yönlere hareket ederler ve testere ağzı gibi bir yapıları 
vardır. İşlemin amacı çekirdeğin geri kalanından endosper-
min ayrıştırılmasıdır. Bunu yapabilmek için buğday valslerin 
arasından 5 defaya kadar geçirilir. Bu işlemin bir parçası ola-
rak eleyiciler de, endospermin, buğday yemi olarak bilinen 
yan ürün rüşeym ve kepekten ayrılmasında kullanılır. 

 
Ayrıştırma sistemi kepek ayırıcılardan, valslerden ve elek-

lerden oluşmaktadır. Kepek ayırıcılar; boyut, hava direnci 
ve özgül ağırlığa bağlı olarak parçacıkları ayırırlar. Bu işlem 
sırasında neredeyse hiç un üretilmez ve materyal ya azalt-
ma sistemine gönderilir ya da kırma sistemine geri gön-
derilir. Ayrıştırma işleminin amacı küçük kepeklerin endos-
permden ayrılmasıdır. Kepek ayırıcıların kullanımı, öğütme 
işleminin diğer kısımlarındaki maliyet etkinliği ve verimlilik-
ten dolayı modern değirmenlerde azalmaktadır. 

Azaltma sistemi bir dizi valsli değirmenden ve sıralı elek-
lerden oluşmaktadır. Sıralı valsli değirmenler pürüzsüzdür 
ve böylece daha ince öğüte işlemi yapabilirler. Bu noktada 
un kalitesinin arttırılması için undaki mekanik nişasta hasa-
rının olması istenir. Bu aşama undaki endospermi azaltır. 
Bu işlen un için gerekli olan inceliği elde etmek üzere 11 
defa tekrarlanır. 

Yan ürün sistemi, un öğütme işleminde ortaya çıkan is-
tenmeyen yan ürünlerin gittiği sistemdir. Bu ürünler hay-
van veya evcil hayvan yemine dönüştürülmektedir. Bu yan 
ürünler genellikle dökme ürün olarak gönderilir. Tam tahıllı 
unun daha az yan ürünü vardır çünkü tanenin daha fazla bir 
bölümü un için kullanılmaktadır, beyaz unun ise daha fazla 
yan ürün vardır. 
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ticles not fine enough to 
pass through a screen) 
are directed to another 
set of rolls (i.e. back 
through the process) 
for further reduction, 
or to one of the residue 
streams. 

At the end of the pro-
cess the various runs of 
flour are blended and 
mixed to make the requ-
ired grades of flour. They 
are then treated with the 
addition of malted bar-
ley, bleaching agents, 
enrichments, etc. before 
packaging or shipment 
in bulk.

Large mills have 
complex flows to cont-
rol gradation to be able 
to produce multiple 
grades of flour. Other 
smaller mills are usually 
part of a vertical integ-
ration of a larger manu-
facturing process.

The finished product 
bins are where the inis-
hed flour is stored prior 
to packaging or bulk 
shipment. The ware-
house is where the packaging takes place. Warehousing 
typically consists of single story, large square footage spa-
ce, with loading docks and palletizing equipment. These 
structures are generally constructed from steel and metal 
panels or from precast concrete. All construction must be 
sanitary and easy to clean.

Utilities make the flour mill run, and air is a key system in 
a flour milling facility. It is used to convey flour from system 
to system, and to separate streams into components. Ten 
times as much air is required to move a single volume of flo-
ur. The air system consists of fans, blowers, compressors, 
and pneumatic conveying lines. Other elements of the air 
system consist of cyclones, dust collectors, and filters.

B. FACILITY PLANNING
Proper planning is an important aspect of long-term 

profitability for a flour milling facility. It is important for 

Bu sistemlerin her birin-
de, her bir eleğin “artıkları”nı 
(elekten geçecek kadar 
ince olmayan partiküller) 
daha da azaltmak için diğer 
bir vals dizisine yönlendiri-
lir (örneğin, sürece geriye) 
veya artık akımlarından bir 
tanesine gönderir. İşlemin 
sonunda çeşitli un akımları, 
istenen derecede un elde 
etmek için harmanlanır ve 
karıştırılır. Bundan sonra 
paketleme veya dökme 
yükleme öncesinde malt 
arpa, ağartma maddeleri, 
zenginleştiriciler v.s. katıla-
rak işlem görürüler. 

Büyük değirmenler, farklı 
kalitelerde un üretimi için de-
recelendirmeyi kontrol eden 
kompleks akışlara sahiptirler. 
Diğer daha küçük değirmen-
ler, genellikle daha büyük bir 
üretim işleminin dikey enteg-
rasyonunun parçası olurlar. 

Bitmiş ürün siloları, pa-
ketleme veya dökme yük-
leme öncesinde bitmiş 
unun depolandığı yerlerdir. 
Paketlemenin yapıldığı yer 
depodur. Depo, tipik yük-
leme iskeleleri ve paketle-
me ekipmanlarıyla tek katlı 

ve büyük bir kare alandan oluşur. Bu yapılar genel olarak 
çelik veya metal panellerden veya ön dökümlü betondan 
yapılmıştır. Yapının tamamının hijyenik olması ve kolay te-
mizlenebilmesi gereklidir. 

Yardımcı uygulamalar, un değirmeninin çalışmasını sağ-
larlar ve hava, un öğütme tesisleri için anahtar sistemdir. 
Unun sistemden sisteme taşınması ve akışların bileşenle-
rine ayrılması için kullanılmaktadır. Unun tek bir hacminin 
taşınması için bu hacmin on katı hava hacmi gereklidir. 
Hava sistemi; fanlardan, üfleyicilerden, kompresörlerden 
ve pnömatik iletim hatlarından oluşmaktadır. Hava siste-
minin diğer elemanları siklonlardan, toz toplayıcılardan ve 
filtrelerden oluşmaktadır. 

B. TESİSİ PLANLAMASI 
Doğru planlama un değirmenlerinin uzun vadeli karlılığı 

bakımından önemli bir unsurdur. Bu gibi tesislerin mühen-
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engineers of these facilities 
to minimize these costs to 
increase value for owners 
and shareholders. A major 
part of effective planning is 
considering items such as 
(1) Long Range Planning, (2) 
Grain Supply, (3) Economic 
Factors, (4) Regulatory Issu-
es, (5) Location/Site, (6) Fa-
cility Expansion versus New 
Construction, (7) Techno-
logy, and (8) Facility Layout. 
Optimal planning should lead 
to lower life cycle costs. The-
se are detailed as follows:

• Long Range Planning: Long range or strategic planning 
is a function of the strategic vision and objectives of an orga-
nization. It generally reflects the mission of the company and 
how it will proceed toward achieving its business objectives. 

• Grain Supply: The primary ingredient in the produc-
tion of flour is wheat. Wheat production is dependent on 
a strong local farming community or access to a rail or 
highway system. To manufacture flour, wheat will have to 
be shipped in or grown locally. 

• Economic Factors: Economic considerations for the 
operation of a facility can have a major impact on its pro-
fitability and viability. Local issues such as grain types and 
volumes produced in a particular geographic location, the 

disleri için önemli olan, tesisi sahipleri ve hissedarları için 
değeri arttırmak adına bu maliyetleri minimize etmektir. 
Etkin bir planlamanın başlıca bir parçaları: (1) Uzun Men-
zilli Planlama, (2) Tahıl Tedariki, (3) Ekonomik Faktörler, (4) 
Resmi Düzenlemelere İlişkin Konular, (5) Yer/Saha, (6) Yeni 
İnşaata karşılık Tesisinin Genişletilmesi, (7) Teknoloji ve (8) 
Tesisin Yerleşimi gibi konulardır. Optimal planlama daha 
düşük yaşam döngüsü maliyetleri getirmelidir. Bunlar aşa-
ğıdaki şekilde detaylandırılmıştır: 

•Uzun Menzilli Planlama: Uzun menzilli veya stratejik 
planlama, bir şirketin stratejik vizyonunun veya hedeflerinin 
fonksiyonudur. Genel olarak şirketin, misyonunu ve amaç-
larını gerçekleştirmeye yönelik olarak nasıl hareket edece-
ğini yansıtır. 

• Tahıl tedariki: Un üretimindeki birin-
cil girdi buğdaydır. Buğday üretimi, güç-
lü yerel tarım toplumuna veya demiryolu 
- karayolu sistemine erişime dayanmak-
tadır. Un üretmek için gereken buğday, 
nakledilecek veya yerel olarak yetiştirile-
cektir. 

• Ekonomik Faktörler: Tesisin işle-
tilmesine yönelik olarak ekonomik de-
ğerlendirmeler, tesisin karlılığı ve yaşa-
yabilmesi üzerinde önemli etkilere sahip 
olabilir. Tahıl tipleri ve belirli bir coğrafya-
da üretilen hacimler, ulaşımın bulunma-
sı, belirli bir bölgedeki mevcut tesislerin 
sayısı gibi konular, un öğütme tesislerini 
doğrudan etkileyecektir. Global ekonomi 
sorunları da değerlendirilmelidir, örneğin 
nüfusun uzun vadede artması gibi çünkü 
bunun karşılığında talep de artacaktır. Ek 
olarak, demografik toplumun yeme alış-
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availability of transportation, and the number of existing 
facilities in a particular geographic area will directly affect 
the economic success of a flour milling facility. Global eco-
nomic issues, such as long-term increases in population, 
which in turn  increase demand, can also be a considerati-
on. Additionally, the eating habits of the demographic po-
pulation or the processing capabilities of regional industri-
es may have an influence on production demand. Finally, 
Return on Investment, or ROI, should be a major conside-
ration in the decision to operate a new facility.

• Regulatory Issues: Governmental and political issues 
can have a significant effect on the need for a facility in 
a particular region. Issues such as Good Manufacturing 
Practices (GMP) and identity preservation can have a ma-
jor effect on international demand for products. 

• Location/Site: Selection of an appropriate site is 
an important consideration for the profitability of a flour 
milling facility. Locations close to applicable transporta-
tion and infrastructure are essential for facility operation. 
Functional rail facilities are essential for most flour milling 
operations. Appropriately rated roads and highways are 
also essential for all operations with truck traffic. When 
searching for a new site the owner needs to consider 
the bearing capacity of the soil. On a sufficient site with 
good bearing capacity, pressures expected under the 
grain storage facilities can approach 6000 psf. Pressures 
under the mill can exceed 4000 psf. Additional site issues 
can include drainage, wetlands, water and other similar 
items can come into play.

• Facility Expansion vs. New Construction: Once 
a decision has to be made to build a facility in a spe-
cific geographic region, the owner and engineer must 
examine if a currently existing facility in the area can be 
expanded or upgraded first. If the discounted cash flow 
of the cost of the upgrades is greater than new cons-
truction then consideration should be given constructi-
on of a new facility.

• Technology: Like all industries, the flour milling in-
dustry is an evolving industry with changing technology. 
Senior management and engineers must be aware of new 
technological trends being developed within the industry. 
As technologies shift, companies must be flexible and 
make changes when they are appropriate.

• Facility Layout: Facility layout and design is a key 
consideration in the operation of a functional facility. The 
relative location between physical locations of the recei-
ving and load out, or the possibility for double duty, can 
play a role in the operational costs of running the facility. 
The type of construction and the amount of available land 

kanlıkları veya bölgesel endüstrilerin işleme kapasiteleri de 
üretim talebi üstünde etkili olabilir. Son olarak, yatırımın geri 
dönüşü veya yatırım üstünden geri dönüş, yeni bir tesisi 
işletme kararında değerlendirilecek başlıca konu olmalıdır. 

• Resmi Düzenlemelere İlişkin Konular: Hükü-
met ve siyasi politikalar, belirli bölgede tesisin gerekli olup 
olmadığı konusunda etkili olabilir. İyi Üretim Uygulamaları 
(GMP) gibi konular ve kimliğin korunması, ürünlere gelecek 
uluslararası talep üzerinde etkili olabilir. 

• Yeri/Saha: Un değirmeninin karlılığı için uygun bir ye-
rin seçilmesi önemli bir değerlendirmedir. Geçerli ulaşım ve 
altyapıya yakın olan yerler, tesisin çalışması için gereklidir. 
Çalışan demiryolu tesisleri, pek çok değirmen işletmesinde 
temeldir. Uygun şekildeki yollar ve kara yolları da kamyon 
trafiğinin çalışması için esastır. Tesisi sahibinin yeni bir saha 
ararken toprağın taşıma kapasitesini değerlendirmesi ge-
rekmektedir. Taşıma kapasitesi iyi olan yeterli bir alanda, 
tahıl depolama tesisleri kapsamında beklenen basınçlar 
6000 psf (metrekare başına uygulanan basınç miktarı) de-
ğerine yaklaşabilir. Değirmenin altındaki basınçlar 4000 psf 
değerini aşabilmektedir. İlave saha konuları drenajı, sulak 
alan, su ve rol oynayan diğer benzer konuları içerir. 

• Yeni İnşaata karşılık Tesisinin Genişletilmesi: Yeni 
inşaata karşılık belirli bir bölgede inşaatın genişletilmesine 
karar verildikten sonra, ilk olarak iş sahibinin ve mühendisin 
bölgede genişletilebilecek veya iyileştirilebilecek bir tesisi 
olup olmadığını incelemesi gerekmektedir. Eğer iyileştirme 
maliyetlerinin iskonto edilmiş nakit akışı, yeni inşattan daha 
fazla ise bu durumda yeni bir inşaatın yapılması yönünde 
değerlendirme yapılmalıdır.

• Teknoloji: Diğer endüstrilerde olduğu gibi un öğürtme 
endüstrisi de, değişen teknolojiyle beraber evrilmektedir. 
Üst düzey yöneticiler ve mühendisler, endüstri dahilinde 
geliştirilmekte olan teknolojik eğilimlerden haberdar olma-
lıdırlar. Teknolojiler değiştikçe şirketler esnek olmalı ve uy-
gun olduğu zaman değişiklikler yapmalıdırlar. 

• Tesisi Yerleşimi: Tesis yerleşimi ve tasarımı, fonksi-
yonel bir tesisin işletilmesinde anahtar bir husustur. Fizik-
sel mal kabul ve dışarı yükleme yerleri arasındaki göreceli 
konum veya iki işin birden yapılabilmesi olasılığı, tesisin 
maliyetlerinde rol oynayabilir. İnşaatın türü ve müsait ala-
nın miktarı, tesisin fiziksel yerleşiminde önemli rol oynar. 
Örneğin, 110 arabalı raylı yükleme sisteminin döngüsel 
yolu, çok büyük bir alan gerektirebilir. Patlama veya yangın 
güvenliği gibi konular da tesisin fiziksel yerleşimini etkileye-
bilir. Son olarak, tesis sahibinin müsait olan bütçesi, inşa 
edilecek binaların tipini ve boyutunu ve kullanılacak ekip-
manları tayin edebilir ve tesisin tasarımı hakkında çok ciddi 
kısıtlamalara sebep olabilir. İlave olarak, münferit ekipman 
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can have major role in the physical layout of the facility. 
For example, a loop track for an 110-car rail shuttle lo-
ading system can require a vast amount of land. Issues 
such as explosion or fire safety can influence the physical 
layout of a facility as well. Finally, the budget that the 
facility owner has available can dictate the types and si-
zes of building construction and equipment that can be 
pursued, and can place severe restraints on the design 
of the facility. Additionally, the layout of individual pieces 
of equipment can have an effect on the total labor and 
power requirements of the facility.

C. LIFE SAFETY DESIGN AND REGULATORY 
DESIGN CONSIDERATIONS
Once the layout has been determined by the owner and 

engineers, the facility detail design can begin. One of the 
first steps is application of the life safety codes. They are 
administered at state, local, and federal levels.   Life Safety 
codes provide standards for the design of fire rated cons-
truction, occupancy, use, and egress of a plant facility.  Ad-
ditionally, there are code sections for the design of elements 
such stairs, working walking surfaces, and other detail ele-
ments of a facility.  Flour milling facilities produce extensive 
amounts of explosive dusts.  The designer must take the 
necessary steps during design to minimize the potential 
for deflagration.  The National Fire Protection Association 
produces several documents that provide design criteria for 
limiting the effects of dust explosions (NFPA, 2013a&b, and 
NFPA 2014)

Other regulatory considerations for food processing 
facilities such as a flour mill include government regu-
lations (NARA 2007) related to the production of food.  
Many governmental agencies have specific requirements 
for sanitary construction of buildings and equipment.  A 
good source of design methods for sanitary design is Im-
holt and Imholt (1999).  Additionally, during the design 
process it is necessary for the designer to occupational 
regulations for workplace safety.  These items can inclu-
de working surfaces, fall protection systems, and general 
worker safety.

Fire Protection Systems
The use of active fire protection systems in industrial fa-

cilities such as flour milling facilities can be used to increa-
se allowable floor area or height as described in the various 
sections of the IBC. Type I construction typically does not 
require sprinklers for large areas. Other times, fire sprinkler 
systems are required for unlimited area single story buildings.. 
The need for fire sprinklers is highly dependent on the type of 
fire rated construction. Individual insurance underwriters of-
ten have particular requirements for sprinklers. Design of fire 
protection systems is discussed in NFPA 13 (NFPA, 2013c) 
and the International Building Code (ICC, 2012 a & b).

parçalarının yerleşimi, toplam işçilik ve tesisin enerji gerek-
sinimleri üstünde etkili olabilir. 

C. HAYATİ GÜVENLİK TASARIMI VE 
DÜZENLEME TASARIMLARI 
DEĞERLENDİRMELERİ
Tasarım iş sahibi ve mühendisler tarafından belirlendik-

ten sonra tesisin detaylarına başlanabilir. İlk adımlardan bir 
tanesi hayati güvenlik yasalarının uygulanmasıdır. Bunlar; 
devlet, yerel ve federal seviyelerde yönetilmektedirler. Ha-
yati Güvenlik yasaları, yangın derecelendirmesi olan inşa, 
işgal, kullanım ve fabrika çıkışları hakkında gerekli stan-
dartları verirler. İlave olarak, merdivenler, çalışma yürüme 
yüzeyleri ve tesisin diğer detaylı elemanları hakkında da 
yasal bölümler vardır. Un değirmeni tesisleri büyük miktar-
larda patlayıcı tozlar üretirler. Tasarımcı, tasarım sırasında 
parlama potansiyelini minimize etmek için gerekli önlemleri 
almalıdır. Milli yangın koruma Birliği toz patlamasını sınırlan-
dırmak üzere tasarım kriterlerine ilişkin çeşitli dokümanlar 
vermektedir (NFPA, 2013a&b, ve NFPA 2014)

Un değirmenleri gibi gıda işleme tesisleri için diğer dü-
zenleyici hususlar, gıda üretimine ilişkin yasal düzenleme-
leri içermektedir (NARA 2007). Pek çok devlet kurumunun 
binaların ve ekipmanların hijyenik inşaatına ilişkin gereklilik-
leri bulunmaktadır. Hijyenik tasarıma yönelik tasarım yön-
temlerine ilişkin iyi bir kaynak olarak Imholt ve Imholt (1999) 
bulunmaktadır. İlave olarak, tasarım süreci sırasında tasa-
rımcının işyeri güvenliğine ilişkin mesleki düzenlemelere de 
ihtiyaç vardır. Bu maddeler çalışma alanlarını, düşmeden 
korunma sistemlerini ve genel işçi güvenliğini içerebilir. 

Yangından Korunma Sistemleri 
Endüstriyel tesislerde, örneğin un öğütme tesislerinde 

aktif yangından korunma sistemlerinin kullanılması müsait 
alanın arttırılması veya yüksekliğin IBC’nin çeşitli bölümle-
rinde tarif edildiği şekilde arttırılması için kullanılabilir. Tip 
I inşaat, tipik olarak büyük alanlar için su fıskiyelerini ge-
rektirmemektedir. Diğer maddeler, yangın fıskiye sistemleri, 
sınırsız alanda tek katlı binalar için gerekmektedir. Yangın 
fıskiyelerinin gerekliliği büyük ölçüde binanın yangın dere-
celendirmesine dayalıdır. Yangından koruma sistemleri ta-
sarımı FPA 13 (NFPA, 2013c) ve Uluslararası Bina Yasasın-
da (ICC, 2012 a & b) tartışılmıştır.

D. BİNA TASARIM DEĞERLENDİRMELERİ 
Genel Bakış 
Mühendislik ekibi; süreç, fonksiyonel işlem alanları ve 

fonksiyonel bina yerleşimi konularını belirledikten sonra 
bina sisteminin detaylandırılmasına başlayabilir. Bu bölüm-
de yüklerin tanımı ve un öğütme tesisinin başlıca tasarım 
elemanları tartışılacaktır. Bu tartışmanın bir parçası olarak, 
başlıca tasarım standartları referans olarak alınacak ve 
anahtar unsurlar öne çıkartılacaktır. Bu tartışmada, tasarım 
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D. BUILDING DESIGN CONSIDERATIONS
Overview
Once the engineering team has determined the pro-

cess layout, the functional process areas, and the func-
tional building layout, the building system detailing can 
begin. In this section descriptions of the loads for and de-
sign of the major elements of flour milling facilities will be 
discussed. As part of this discussion, major design stan-
dards will be referenced and key aspects will be highligh-
ted. This is not intended to be an all-inclusive discussion 
of all elements involved in the design process, but rather 
to highlight unique or significant aspects of the design 
process for flour milling facilities.

Loads
Loads on flour milling facilities arise from a variety of so-

urces, including wheat and its components, flour, roof and 
floor live loads, equipment (including dynamic loads), dead 
loads, and lateral loads such as wind and seismic forces. 
Flour milling facilities store large qu-
antities of raw grain and finished flour 
products in both bulk and bag form. 
Material handling characteristics and 
flow properties for common ingredi-
ents in the flour milling process are 
provided in Table 1. Before an actu-
al structural analysis and design is 
undertaken, the loads on the total 
system must be determined. Items 
such as structural tower weights, 
equipment weights, snow, and floor 
and roof live loads must be determi-
ned. This information can be gleaned 
from equipment vendors and from the building code do-
cuments such as ASCE 7-10 “Minimum Design Loads for 
Buildings and Other Structures” (ASCE, 2010). 

Grain Storage, Reclaim and Distribution Design
Whole grain storage is a major component of a flo-

ur milling facility. Storage may be of either concrete or 
steel construction. Typical concrete silo diameters vary 
between 25 to 35 feet or more with heights between 
100 to 120 feet. Corrugated steel bins can also be used 
as whole grain storage. Corrugated steel bins typically 
will be larger in diameter and squatter. Blending and 
grading capabilities are desirable in a bin layout. Whole 
grain silos should be designed so that that some level 
of sanitation can be maintained. For example, beams 
should be dust shedded and attention should be paid 
to access for sanitation and clean out. In a flour milling 
facility, grain storage is often broken into two compo-
nents: pre-clean and clean silos. Wall construction sho-
uld be free of pits, pockets and other finish defects to 
inhibit insect infestation. For concrete silos this means 

sürecinde yer alan elemanların hepsinin dahil olduğu bir 
tartışma amaçlanmaz, ancak un öğütme tesislerinin tasa-
rım sürecindeki benzersiz ve önemli unsurlar öne çıkartılır. 

Yükler 
Un öğütme tesislerindeki yükler, çok çeşitli kaynaklardan 

ortaya çıkmaktadır. Bunlara; buğday ve bileşenleri, un, çatı 
ve kattaki canlı yükler, ekipmanlar (dinamik yükler dahil ola-
rak), ölü yükler, rüzgar ve sismik kuvvetler gibi yanal yükler 
dahilidir. Un öğütme tesisleri büyük miktarda ham tahılı ve 
de dökme ve paketlenmiş şekilde bitmiş ürünleri içerir. Un 
öğütme tesislerindeki yaygın bileşenler için materyal taşı-
ma özelikleri ve akım özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Fiili 
bir yapısal analiz yapmadan ve tasarım üstlenmeden önce; 
toplam sistem üzerindeki yükler belirlenmelidir. Bunun yanı 
sıra ekipman ağırlıkları, kar, zemin ve çatı canlı yükleri de 
belirlenmelidir. Bu bilgi ekipman satıcılarından ve ASCE 
7-10 “Binalar ve Diğer Yapılar için Minimum Tasarım” do-
kümanından alınabilir (ASCE, 2010). 

Tahıl Deposu, İade ve Dağıtım Tasarımı 
Tam tahıl depolaması, un öğütme tesislerinin başlıca bi-

leşenidir. Depolama, beton veya çelik yapıda olabilir. Tipik 
beton silo çapları 25 veya 35 feet (1 feet 0.30 metredir) 
ve yükseklikleri de 100 ve 120 feet arasında olabilir. Oluk-
lu çelik silolar da tam tahılın depolanması için kullanıla-
bilir. Oluklu çelik silolar, tipik olarak daha büyük çaplı ve 
toprak üstünde olacaktır. Silo yerleşiminde paçallama ve 
sınıflandırma yetileri, gerekli unsurlardır. Tam tahıl siloları, 
belli bir seviyede sanitasyonun sağlanabileceği şekilde ta-
sarlanmalıdır. Örneğin, kirişler toz sızdırmaz olmalıdır ve 
hijyen ve temizlik için erişime dikkat edilmelidir. Un öğütme 
tesisinde tahıl depolama genellikle iki bileşene ayrılmıştır: 
temizlik öncesi ve temiz silolar. Duvar yapısı haşere bulaş-
masını engellemek için deliklerden, oyuklardan ve kaplama 
defolarından ari olmalıdır.  Bu, beton siloların iç tarafının 
sıva kaplama olması gerektiği anlamına gelir. Çelik silolarda 
döküntülerden kaçınılmalıdır. 

Temizlik Kulesi 
Buğday temizleme kuleleri, temizlik ekipmanlarına ev sa-
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that the inside of the bin should be trowel finished. Steel 
silos should avoid ledges.

Cleaning Tower
Wheat cleaning towers are tall vertical structures that 

house cleaning equipment. They are usually constructed 
from concrete or steel. Height is important because they 
take advantage of gravity flow between the various clea-
ning unit operations. Cleaning towers are usually rectan-
gular in shape and consist of 4 to 6 levels. Due to their 
height, most cleaning towers are constructed using slip 
form concrete methods, although it is possible to build a 
steel tower utilizing stick-built steel systems. 

Tempering Bins
Tempering bins are usually somewhat smaller concrete 

or steel bins that are used for storing whole grains in the 
clean and pre-clean bins. The shape of these silos can 
vary depending on the size and shape of the structure that 
contains them. For example, if the tempering bins are con-
tained inside a slip formed mill structure, they are integrally 
cast in the tower and are typically rectangular in shape. If 
the bins are contained inside a steel mill, then it is likely 
that they will be of round steel construction and separately 
installed in the mill. In other scenarios, slip formed concre-
te silos could be considered.

Finished Flour Bins
Similar to the tempering bins, the finished flour bins are 

smaller sanitary bins of either square or round shape (figure 
4). Slip formed bins tend to be square or rectangular and 
steel bins are typically round. Shapes can vary however. 
These bins hold the finished flour, which is typically pneu-
matically conveyed into the bin. These bins can be either 
steel or concrete construction, and must be mass flow in 
order to properly function. Because of the final nature of 
the finished product, these bins must be sanitary in cons-
truction. Finishes must be smooth, free of pits, ledges and 
other surface defects. Welds must not only be structurally 
strong, but must also seal all joints and connections. With 
pneumatic discharge and filling it is possible that the bin 
could develop internal pressures. Concrete bins must be 
designed according to ACI 313-97 “Standard Practice for 
the Design and Construction of Concrete Silos and Stac-
king Tubes for Storing Granular Materials” (ACI, 1997) and 
steel bins must be designed according to API 620 “Re-
commended Rules for the Design and Construction of Lar-
ge, Welded, Low-Pressure, Storage Tanks.” (API, 2013). 

Mill Construction
- Construction methods
Both concrete and steel construction are used for the 

construction of the mill portion of a flour milling facility. 
Typically, large mills are constructed using precast and 

hipliği yapan yüksek dikey yapılardır. Genellikle beton veya 
çelikten inşa edilmişlerdir. Yükseklik önemlidir çünkü çeşitli 
temizlik üniteleri arasında, yer çekimiyle oluşan akıştan fay-
dalanılmaktadır. Temizlik kuleleri genellikle dikdörtgendir ve 
4 ile 6 seviyeden oluşurlar. Çubuktan yapılmış çelik yapının 
kullanılması mümkün olmasına rağmen yüksekliklerinden 
dolayı temizlik kulelerinin büyük bir çoğunluğunda ön dö-
kümlü beton yöntemler kullanılmaktadır.

Tavlama Siloları
Tavlama siloları, tam tahıl tanelerinin temiz olarak veya 

temizlik öncesi, silolarda depolanması için kullanılan daha 
küçük beton veya çelik silolardır. Bu siloların şekli, bunları 
içeren yapının boyuna ve şekline göre değişebilir. Örneğin, 
tavlama siloları, ön dökümle betondan yapılmış tesisin için-
de bulunuyorsa bütünleşik olarak kulenin içine yerleştirilirler 
ve tipik olarak dikdörtgen şeklinde olurlar. Silolar değirme-
nin içine yerleştirilmişse, büyük olasılıkla yuvarlak çelik ya-
pıda olurlar ve değirmenin içine ayrıca yerleştirilirler. Diğer 
senaryolarda, ön dökümlü beton silolar değerlendirilmelidir. 

Bitmiş Un Siloları 
Tavlama silolarına benzer şekilde, bitirilmiş un siloları ya 

kare ya da yuvarlak şekle sahip olan daha küçük hijyenik 
silolardır (Şekil 4). Ön döküm şeklindeki silolar, kare veya 
dikdörtgen olma eğilimindedirler; çelik silolar ise yuvarlaktır. 
Yine de şekilleri farklılık gösterebilir. Bu silolara bitmiş unu 
taşınır ve bunlar genel olarak pnömatik olarak silolara taşı-
nırlar. Bu siloların yapısı çelik veya beton olabilir ve doğru 
çalışmaları için yoğun bir akışı olmalıdır. Bitirilmiş ürünün 
nihai özelliğinden dolayı bu siloların yapısı hijyenik olmalıdır. 
Kaplamalar pürüzsüz, deliksiz, çapaksız olması ve de diğer 
yüzey defolarından ari olmaları gerekir. Kaynak noktalarının 
sadece yapısal olarak kuvvetli olması yeterli değildir, aynı 
zamanda her birleşimin ve bağlantının sızdırmaz olması da 
gerekmektedir. Pnömatik boşaltma ve doldurmayla silola-
rın iç basınç yaratması olasıdır. Beton siloların tasarımı ACI 
313-97 “beton Siloların ve Tahıl Maddelerinin İstiflenmesi-
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slipform concrete, or just slipform alone. Slipform cons-
truction consists of cast in place concrete walls that are 
extruded continuously over the entire height of the struc-
ture. Floors can be constructed using both precast and 
steel beams. Precast beams can be set during the slip 
form and steel beams are attached to inserts that are 
embedded during the slip form (figure 5). Floors can be 
topped precast or cast in place concrete which is set 
after the slip form is complete.

At times the mill processing floors are constructed betwe-
en the mill tempering and final product bins using precast 
elements. When this occurs, beams are attached to slip wall 
inserts and supported by intermediate columns. Floor and 
roof elements are added to support the structure. Precast 
beams can consist of inverted tee, spandrel, and rectangular 
beams depending on the floor elements, which are usually 
hollow core plank with a bonded structural concrete topping. 

All the elements are held up by precast columns. Double 
tees are usually used as structural elements for the roof, and 
the structure is enclosed by insulated precast wall panels 
which can be either a double tee or flat plate style construc-
tion. Built up roofing is then applied over the roof system. 
For design of precast elements the reader is referred to the 
PCI Design Handbook (2014).

Smaller, or mini mill, frameworks are usually built using 
steel construction. Some of the smallest mills are skid-
mounted and incorporated into a larger configuration. 
Other mills are constructed using piecemeal or stick-type 
construction to form the structure. Typically, a structural 
steel configuration consists of closed tube columns and 
wide flange beams with bar joists. The walls are enclosed 
with insulated metal panels, although precast concrete 
can be used as the enclosure. When a bar joist ceiling 
is used, an insulated metal panel drop ceiling needs to 
be installed. Sanitary construction must be followed and 
could include curbs, enclosed shapes, and shedded be-
ams. See the section on sanitary construction for further 
commentary.

Another design concern is floor vibrations and dyna-
mic forces from the processing equipment. Care must 
be taken during the design of the floors for vibration. As 
a first step, the operating natural frequency of the equip-
ment should be compared to the natural frequency of the 
floor. More than one natural frequency is possible, and 
so several modes will have to be investigated for each 
floor. When the natural frequency of the equipment and 
the floor match it is possible to have resonance. Dynamic 
forces will increase loading on supporting elements. An 
extensive discussion of vibrations and dynamics occurs 
in Clough and Penzien (1975).

ne yönelik Tüplerin Standart Uygulamalarına” uygun olması 
gerekmektedir ve çelik siloların API 620 “Büyük, Kaynaklı, 
Düşük Basınçlı Depolama Tanklarının Tasarımı ve İnşası 
için Tavsiye Edilen Kurallara” uygun olması gerekmektedir 
(API, 2013). 

Değirmen İnşaatı 
- İnşaat yöntemleri 
Hem beton hem de çelik yapılar, un öğütme tesisleri-

nin değirmen kısmının üretilmesi için kullanılmaktadır. Tipik 
olarak, büyük değirmenler ön dökümlü ve sıkıştırılmış be-
ton veya sıkıştırılmış formun tek başına kullanılmasıyla inşa 
edilirler. Sıkıştırılmış form, yapı yerinde dökülmüş beton 
duvarlardan oluşur, bu duvarlar yapının yüksekliğinin tama-
mı boyunca daraltılmıştır. Zeminler hem ön dökümlü hem 
de çelik kirişler kullanılarak yapılabilir. Ön dökümlü kirişler, 
sıkıştırma formu sırasında ayarlanabilir ve çelik kirişler sı-
kıştırma formu sırasında yuvanaldırılmış bulunan girintilere 
bağlanabilirler (ŞEKİL 5). Zeminler, ön dökümle veya yerin-
de beton dökülerek kaplanabilir, döküm işlemi sıkıştırma 
formu tamamlandıktan sonra ayarlanmaktadır. 

Değirmen işleme zeminleri inşa edilirken, değirmen tavla-
ma ve nihai ürün siloları arasında ön dökümlü elemanlar ya-
pılır. Bu durumda, kirişler sıkıştırılmış duvar girintilerine takılır 
ve ara sütunlar ile desteklenir. Zemin ve çatı elemanları da 
yapının desteklenmesi için eklenir. Ön dökümlü kirişler zemin 
elemanlarına bağlı olarak döndürülmüş T dirsek, kemer üstü 
dolgusu ve dikdörtgen kirişlerden oluşabilir. Bunlar genellikle 
bağlanmış yapısal beton kaplaması olan delikli nüve tahta-
lardır. Elemanların tamamı ön dökümlü sütunlar tarafından 
taşınır. Çift T dirsekler genellikle çatının yapısal elemanı ola-
rak kullanılır ve yapı izole edilmiş ön dökümlü duvar paneller 
ile kapatılır, bunlar çift T dirsek veya düz plaka stilinde yapılar 
olabilirler. Ardından yapılmış çatı, çatı sisteminin üstüne ek-
lenir. Ön dökümlü elemanların tasarımı için okuyucuların PCI 
tasarım El Kitabına bakması gerekir (2014). 

Daha küçük veya mini değirmen çerçeveleri genellikle 
çelik yapı kullanılarak inşa edilir. En küçük değirmenlerin 
bazıları kızak-montajlıdır ve daha büyük bir yapıya ekle-
nirler. Diğer değirmenler, yapının oluşturulması için parçalı 
veya yapıştırma tipi inşaat kullanılarak inşa edilmektedir. 
Tipik olarak; yapısal çelik bir konfigürasyon kapatılmış tük 
sütunlardan ve r-kirişli geniş kiriş başlığından oluşmaktadır. 
Duvarlar izole edilmiş metal paneller ile kapatılmıştır, yine 
de kapatma için ön dökümlü beton kullanılabilir. R-kirişli 
tavan kullanıldığı zaman izole edilmiş metal panel drop ça-
tının kurulması gerekmektedir. Sıhhi yapılara uyulmalıdır ve 
kapalı şekiller ve dökülmüş kirişler içerebilir. Daha fazla yo-
rum için sıhhi yapı bölümüne bakınız. 

Diğer bir tasarım konusu zemin titreşimi ve çalışan ekip-
manlardan gelen dinamik kuvvetlerdir. Zeminin titreşim ba-
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- slip Wall and Bin Construction
Storage of tempered grains, flour, and co-products are 

accomplished using bins built integral to the mill structure 
(figure 4). Almost all mill towers are rectangular. Concrete 
mill structures are fairly large and the walls typically need 
stiffening using 
vertical wall pi-
lasters (figure 6) 
that extend the 
entire height of 
the structure. 
Bins are cons-
tructed integrally 
with the outer 
mill shell, and 
extend about 
the upper portion of the tower. 

Packaging and Warehouse Construction
Once the wheat is milled and turned into flour it is stored 

in bulk and either shipped or packaged. In this section we 
will look at preferred construction methods for food grade 
warehouse construction. Food grade packaging and sto-
rage warehousing can be constructed from precast, tilt-
up, or steel construction. Each has particular features that 
are discussed in the following paragraphs.

When structural steel construction is used, steel frames 
are often constructed using closed shaped tubes as co-
lumns for sanitation. Primary beams are constructed from 
wide flange shapes and the secondary roof framing is of 
bar joist construction. The walls of these types of facilities 
are typically non-load bearing precast and tilt-up or alter-
natively, insulated metal panels. Standard metal building 
panels could be used, but insulated metal panels are pre-
ferred over standard metal building metal panels because 
of their greater cleanliness. For further sanitation, a USA 
space or suspended ceiling should be added to enclose 
any mechanical piping in the facility.

kımından tasarımı yapılırken 
dikkatli olunmalıdır. İlk adım 
olarak ekipmanların doğal 
çalışma sıklığı zeminin doğal 
frekansı ile kıyaslanmalıdır. Bir-
den fazla doğal frekans olabilir 
ve her zemin için birden fazla 
modun incelenmesi gerekir. 
Ekipmanın ve zeminin doğal 
frekansı uyarsa rezonans ol-
ması mümkündür. Dinamik 
kuvvetler destek elemanlarına 
yükleme yaparken artacaktır. 
Titreşimler ve dinamikler hak-
kında kapsamlı bir tartışma 

Clough ve Penzien’de mevcuttur. (1975).

- sıkıştırma Duvar ve silo İnşası 
Tavlanmış tahıl, un ve yan ürünlerinin depolanması; de-

ğirmen yapısıyla bütünleşik silolar kullanılarak yapılmak-
tadır (Şekil 4). 
Değirmen ku-
lelerinin hemen 
hemen hepsi 
d ikdör tgend i r. 
Beton değirmen 
yapıları nispeten 
daha büyüktür 
ve duvarları di-
key duvar sıva-
ları (Şekil 6) kul-

lanılarak sertleştirilmeyi gerektirmektedir, bunlar binanın 
tüm yüksekliği boyunca uzanmaktadır. Silolar değirmenin 
dış kabuğuyla bütünleşik olarak inşa edilmiştir ve kulenin 
üst kısmına uzanır. 

Paketleme ve Depo İnşaatı 
Buğday öğütüldükten ve una dönüştürüldükten sonra dök-

me olarak depolanır, yüklenir veya paketlenir. Bu bölümde 
yiyecek derecelendirmesindeki depo yapıları için tercih edilen 
yapı yöntemlerine bakacağız. Yiyecek derecelendirmesindeki 
paketleme ve depolama depoları ön dökümlü devirmeli veya 
çelik yapıdan inşa edilmiş olabilir. Her birinin aşağıdaki parag-
raflarda tartışılmış olan belirli özellikleri bulunmaktadır. 

Yapısal çelik inşaat kullanıldığı zaman çelik çerçeveler ge-
nellikle kapalı şekilli tüplerin sıhhi açıdan sütun olarak kulla-
nılmasıyla yapılır. Ana kirişler geniş kiriş şekillerinden yapılır ve 
ikincil çatı çerçevesi R-kiriş yapısındadır. Bu türdeki tesislerin 
duvarları yüklemesiz ön dökümlü veya devirmeli veya alterna-
tif olarak izole edilmiş metal panellerdir. Standart metal inşa 
panelleri kullanılabilir ancak daha temiz olmasından dolayı 
standart metal inşaat panellerinden çok izole edilmiş metal 
paneller tercih edilmektedir. Daha fazla hijyen için ABD mekan 
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A precast warehouse usually consists of precast beams and 
columns with nonload bearing precast wall panels. Column 
and beam lines form the interior frame work.

 Inverted tee or ledger beams run over the columns 
and precast double tees are used for the roof construc-
tion. They typically are used to span from beam to beam. 
Flat or double tee wall panels are used to enclose the wall 
(figure 7). Occasionally, wall panels can be load bearing. 
Curbing is added at the base 
of the wall where it attaches to 
the floor slab. Additionally, any 
ledger beam shelved should be 
filled with grout to form a slope 
to prevent dust and other ma-
terials from accumulating. 

SUMMARY
This article summarizes de-

sign procedures related to the construction, planning, 
and operation of flour milling facilities. In particular, the life 
safety, layout, planning, and structural provisions were 
discussed. Toward that end, standards, procedures, and 
methods of design and construction were discussed. 
Both engineers as well as educators should find this pa-
per useful.  Please feel free to contact the authors for 
further information.

veya asma tavanı, tesisi içindeki herhangi bir mekanik bor dö-
şemesinin kapatılması için ilave edilmelidir. 

Ön dökümlü bir depo genellikle ön dökümlü kirişlerden 
ve yüklemesiz döküm kirişli sütunlardan oluşmaktadır. 
Sütun ve kiriş hatları iç çerçeve işleridir. Çevrilmiş t kiriş 
veya yatak kiriş sütunların üstünden geçer ve ön dökümlü 
çift t kirişler çayı yapımı için kullanılır. Bunlar tipik olarak 
kirşten kirişe uzatma formu için kullanılırlar. Düz veya çift t 

kiriş duvarın kapatılması için kul-
lanılır (şekil 7). Yerine göre, duvar 
panelleri yük taşıyabilir. Zemin sı-
vasına bağlandığı yerde duvarın 
tabanına fren eklenir. İlave olarak, 
rafa takılmış olan her yatay kirişin 
tozu önlemek ve diğer maddelerin 
birikmesini önlemek için harç ile 
doldurulması gerekmektedir. 

ÖZET 
Bu makale un öğütme tesislerinin inşaatı, planlaması ve iş-

letilmesi ile ilgili tasarım prosedürlerini özetlemektedir. Özel-
likle, hayati güvenlik, yerleşim, planlama ve yapısal kısımlar 
tartışılmıştır. Sonlara doğru, standartlar, prosedürler ve tasa-
rım yöntemleri ve inşaat tartışılmıştır. Hem mühendisler hem 
de eğitimciler bu çalışmayı yararlı bulabilirler. Daha fazla bilgi 
için lütfen yazarla temasa geçmekten çekinmeyiniz. 
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yeni tasarlanacak 
Bir fabrikada 

Doğru tercihler

the right Choices for a 
facility to Be newly 

Designed
......................................................................

Today, we want to make a general evaluation on the sub-
jects that should be taken into consideration in a flour mill to 
be newly designed such as general layout, building design, 
equipment selection and finished product silo systems.

Each topic can also be detailed in itself but we will just 
examine the essentials of the subject by discussing the 
detailing at a later time.

• The overall layout on the land is very important and 
the mistakes made at this point often become permanent. 
The selection of milling capacity and thus the wheat stock 
silos and their selection, which has gained importance sig-
nificantly today, after the overall design of the building and 
the integration of these silos with the business building 
should be made. It is possible now to receive grain and 
pre-clean with the high capacity thanks to the new ge-
neration pre-cleaning purifier. 200 tons and above do not 
constitute problem in terms of hour and capacity.

• However, wheat transport is made with standard 
trucks in Turkey. Maneuver and also lift requirement of the 
truck takes much time. Therefore, the selecting the right 
product receiving capacity not in large sizes is important.

• It should be taken into consideration that in the general 

Bugün, yeni tasarlanacak olan bir un fabrikasında ge-
nel yerleşim, bina dizaynı, makina seçimi nihai mamul silo 
sistemleri hakkında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili 
genel bir değerlendirme yapmak istiyoruz.

Her konu kendi içinde ayrıca detaylandırılabilir ancak biz 
bu detaylandırmayı daha sonraya bırakıp şimdilik konuya 
ana hatlarıyla bakacağız.

• Arsa üzerinde doğru genel yerleşim çok önemlidir ve 
burada yapılacak hatalar çoğu kez kalıcı olur. Öğütme ka-
pasitesi seçimi ve buna bağlı olarak bina genel dizaynından 
sonra, bugün için artık son derece önem kazanmış olan 
buğday stok silolarının ve kapasitesinin seçimi ile bu silola-
rın işletme binasıyla entegrasyonu yapılmalıdır. Günümüzde, 
yeni kuşak ön temizleme sasörü sayesinde yüksek kapasite 
ile mal alım ve ön temizleme artık mümkündür. Saat ve ka-
pasite açısından 200 ton ve üzeri sorun teşkil etmemektedir.

• Ancak Türkiye’de buğday taşıması normal standart 
kamyonlarla yapılmaktadır. Kamyonun manevra ve aynı 
zamanda lift gerekliliği çok zaman almaktadır. Bu yüzden 
mal alım kapasitesinin doğru seçilmesi ve gereksiz büyük-
lüklerde seçilmemesi önemlidir.

• Arsa üzerindeki genel yerleşimde, tüm kamyon tra-

Temizkan Mühendislik
Ömer tEmİZKan

“yeni bina tasarımında, ilerisi için makina ilave edilmesi düşünülerek kapasite artırmak üzere boş 
yer bırakılmasını çok tavsiye etmiyoruz. mevcut sisteme makina ilavesi suretiyle kapasite artırımı, 
üretime ara vermek demektir ve bu rekabetçi ortamda telafisi zor hasarlar yaratabilir.”

“We do not recommend leaving space in order for future capacity increases by adding machines 
in a new building design. Capacity increase by adding machineries to the current system means 
production break and this situation may create damages difficult to compensate in this competitive 
environment.”
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settlement on land; the entire truck traffic should be well orga-
nized, the possible future capacity increases should be calcu-
lated and this capacity increase should be made possible and 
to be realized easily. We do not recommend leaving space in 
order for future capacity increases by adding machines in a 
new building design. Capacity increase by adding machineries 
to the current system means production break and this situa-
tion may create damages difficult to compensate in this com-
petitive environment. Instead of that, empty spaces should be 
reserved for a second and sometimes a third unit depending 
on the total space while planning the general settlement on the 
land. For this; while designing the building, it should be taken 
into consideration that  the construction activities should not 
prevent the deliveries during the new building construction.

• After that comes the main building design. In the bu-
ilding design, 6-storey units are considered more as high 
capacities are preferred today. However; as the top floor 
is very intense due to the filters, fans, etc., 7th floor can be 
considered for the machines like that type occupying much 
space and as the source of noise. Moreover, as these kind 
of high capacity installations require tampering bin capacity 
often, the cleaning section is already at the 7th floor.

The tempering period is related with the wheat humi-
dity, hardness rate and also the desired flour humidity. But 
2-step tempering system is used throughout Turkey and 
the tempering period is between 24 – 48 hours in total. 
Proper discharge of the tempering silos (not the middle 
is first and then the side walls) is significantly important. 
Otherwise the tempering period of the wheat would be 
different in the same silo.

• The flour silo systems should be decided after the 
need of the facility is discussed in details as the flour silo 
systems can be very different depending on the need.

In the harsh competitive environment of today, being ad-
vantageous requires sufficiently flexible systems frequently. 

fiğinin iyi organize edilmiş olması, ilerde olabilecek olası 
kapasite artışlarının hesaplanası ve yapılan yerleşimin bu 
kapasite artışını mümkün ve kolay kılmasına dikkat edilme-
lidir. Yeni bina tasarımında, ilerisi için makina ilave edilmesi 
düşünülerek kapasite artırmak üzere boş yer bırakılmasını 
çok tavsiye etmiyoruz. Mevcut sisteme makina ilavesi su-
retiyle kapasite artırımı, üretime ara vermek demektir ve 
bu rekabetçi ortamda telafisi zor hasarlar yaratabilir. Bu-
nun yerine, arsa üzerinde genel yerleşim planlanırken yer 
durumuna göre ikinci, bazen üçüncü yeni ünitenin olacağı 
düşünülerek boş yer bırakılmalıdır. Bunun için bina tasarla-
nırken, yeni bina yapımı esnasında inşaat işlerinin sevkiyat-
ları engellememesine dikkat edilmelidir.

• Bundan sonra ana bina tasarımı gelir. Bina tasarımın-
da, artık genellikle yüksek kapasiteler tercih edildiğinden 
dolayı, daha çok 6 katlı üniteler düşünülmektedir. Ancak 
bazen üst kat filtre, fan vesaireden dolayı çok yoğun ol-
duğundan, bu tip çok alan kaplayan ve aynı zamanda 
gürültü kaynağı olan makinalar için 7. kat düşünülebilir. 
Kaldı ki bu tarz yüksek kapasiteli tesisler, çoğu kez tav 
silo kapasitesi gerektirdiğinden, temizleme bölümü zaten 
7. kat olmaktadır.

Tav süresi buğday rutubeti, sertlik oranı ve tabii ki istenen 
un rutubeti ile ilgilidir. Ancak Türkiye genelinde 2 kademeli 
tav sistemi ve toplam tav süresi olarak da 24 - 48 saat ara-
sı kullanılmaktadır. Burada tav silolarının düzgün boşalması 
(önce orta, sonra yan duvarlar değil) çok önemlidir. Aksi tak-
dirde aynı silo içindeki buğdayın tav süresi farklı olacaktır.

• Un silo sistemlerine, ihtiyacın ne olduğu iyice tartışıldık-
tan sonra karar verilmelidir. Zira un silo sistemleri ihtiyaca 
göre çok farklı olabilir.

Günümüzün sert rekabet ortamında, avantajlı olabilmek 
çoğu kez sistemlerimizin yeteri kadar esnek olmasını ge-
rektirmektedir. Her ne kadar üretimlerimizin büyük oranını 
standart un (bu, bir kalite parametresi gibi algılanmama-
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Although flour (this shouldn’t be perceived as a quality pa-
rameter, large shipments of flour amount with the same qu-
ality is meant here) constitutes large proportion of our pro-
duction, customer demands should be answered quickly.

For instance; the flour silo system of a facility that makes 
flour production and delivery in small proportions and diffe-
rent amounts with different quality should not be the same 
with the facility that produces flour in high amounts with the  
constant quality. The facility that has to make flour produc-
tion and delivery in small proportions with different quality 
may struggle reach the desired quality via wheat blending. 
Thus, a mixer should be integrated to the flour silo system.

Packing and loading units should be installed with high ca-
pacity packaging machines and direct loading to the truck 
from the silo should be preferred instead of the stack of full 
sacks. This means both low cost and easier operating. Thus, 
also the quality differences arising from the production can 
be compensated both with the blended flour and additives.

Best regards…

lıdır, burada sadece aynı kalitede büyük parti un miktarı 
kastedilmektedir) teşkil etse de, müşteri isteklerine çabuk 
cevap verebilmek gerekebilir.

Küçük partiler halinde değişik miktarlarda ve kalitede 
un üretip sevkiyat yapan bir fabrika ile örneğin ihracat için 
yüksek miktarlarda ve sabit kalitede un üreten fabrikanın 
un silo sistemi aynı olmamalıdır. Küçük miktarda ve değişik 
kalitede un üretmek ve sevk etmek zorunda olan işletme, 
buğday paçalı üzerinden istediği kaliteye ulaşmakta zorla-
nabilir. Bu yüzden un silo sistemine karıştırma ünitesi (mi-
xer) entegre edilmelidir.

Paketleme ve yükleme üniteleri, yüksek kapasiteli pa-
ketleme makineleriyle kurulmalı ve dolu çuval istifinden 
yükleme yerine silodan direk kamyona yükleme tercih edil-
melidir. Bu hem düşük maliyet hem de daha kolay işletme 
demektir. Bu sayede aynı zamanda üretimden kaynaklan-
mış olan kalite farklılıkları, gerek un paçalı gerekse de katkı 
maddeleriyle telafi edilebilir.

Saygılarımla…
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vErİmlİ Bİr DEğİrmEn 
İçİn DOğru tasarIm 

tErCİhlErİ

gÖrkEm alapala: 

thE rIght DEsIgn 
OptIOns fOr 

a prODuCtIvE mIll

“although significant changes have not ex-
perienced in the basic principles of today’s 
milling; machineries supporting the produc-
tion have been developed, current machin-
eries have progressed a lot in many fields 
such as quality, performance, efficiency, hy-
giene, employee safety. however; from the 
smallest to the largest, a mill should have at 
least optimum values of 4 parameters such 
as product quality, product efficiency, facility 
capacity and energy consumption.”

“günümüzde değirmenciliğin temel prensip-
lerinde önemli değişiklikler olmamasına rağ-
men, üretimi destekleyen makineler gelişti-
rilmiş; mevcut makineler kalite, performans, 
verimlilik, hijyen, çalışan güvenliği gibi bir çok 
konuda oldukça gelişme göstermiştir. ancak 
en küçükten en büyüğe bir değirmende en 
azından ürün kalitesi, ürün verimliliği, tesis 
kapasitesi ve enerji tüketimi gibi 4 parametre, 
optimum değerlerde olmak zorundadır.”

........................................................................
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A mill’s having an efficient and smooth production pro-
cess is in direct proportion to the how accurately that mill 
is designed and how practical is the selected equipment to 
be fit for purpose. Emphasizing that from the smallest to the 
largest, a mill should have at least optimum values of 4 pa-
rameters such as product quality, product efficiency, faci-
lity capacity and energy consumption; Alapala Makina A.S. 
Board Member and Director of Strategy Gorkem ALAPALA 
stressed that commercial concerns shape the technical 
data of the mills. Stating that a number of factors such as 
investor’s goal of getting share from the market, market ex-
pectations for the product features, the receiving of wheat 
at one time and which transport way is used, for how long it 
would be stocked, the product’s shipment by packaged or 
in bulk affect the mill design; Gorkem ALAPALA answered 
the questions of our magazine about the subject.

What are the main factors determining the mill de-
sign or which criteria are taken into consideration in 
designing a mill?

The most important parameter determining the mill design 
is technical data and technical data is shaped with commer-
cial concerns. These are shortly the results of the feasibility 
study including the information of investor’s goal of getting 
share from the market, market expectations for the product 
features, the receiving of wheat in what amounts at one time 
and which transport way is used, for how long it would be 
stocked, the product’s shipment by packaged or in bulk, 
planning large amounts of shipment at one time for reasons 
like export. One of the most important factors in this stage 
is socio-economic conditions and development levels of co-
untries. While development causes forming different options 
from wheat storing options to the automation and stora-
ge of packaged product; it also affects the selection of the 
investor’s building structure. About the building structure of 
a mill; while some investors demand mill inside a shed; other 
investors demand multi-storey closed buildings, high levels of 
the standards such as hygiene and job security.

The main factors affecting the design of a mill pro-
cess technically are;

• Wheat processing capacity in 24 hours,
• Wheat variety and features, 
• Machinery numbers (such as unit grinding length, unit 

screening area and purifier) required to be used especially 
in the grinding unit depending on the values of product 
variety, quality and yield,

• Customer preferences in the optional applications,
• Silage capacities for wheat and product,
• Packaging and storage methods for the product,
• If there are, legal limitations about the building height 

in the region where the mill will be established or investor’s 
preference for the building storeys,

• Climate conditions of the region where the mill will be 

Bir değirmenin verimli ve sorunsuz bir üretim sürecine sa-
hip olması, o değirmenin ne kadar doğru tasarlandığıyla ve de 
seçilen ekipmanların ne kadar amaca uygun olduğuyla doğru 
orantılı. En küçük değirmenden en büyüğüne bir değirmende 
en azından ürün kalitesi, ürün verimliliği, tesis kapasitesi ve 
enerji tüketimi gibi 4 parametrenin optimum olması gerekti-
ğine vurgu yapan Alapala Makina A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Strateji Direktörü Görkem ALAPALA, ticari kaygıların değir-
menin teknik verilerini şekillendirdiğini vurguluyor. Yatırımcının 
pazardan pay alma hedefi, pazarın ürün özellikleri beklentileri, 
buğdayın bir seferde ne kadar ve hangi taşıma yoluyla alı-
nacağı, ne kadar süreyle stoklanacağı, ürünün paketlenerek 
mi veya dökme olarak mı sevk edileceği gibi bir dizi unsun 
değirmen tasarımını etkilediğini belirten Görkem ALAPALA, 
dergimizin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Değirmen tasarımını belirleyen ana etkenler nelerdir 
ya da hangi kriterler değirmen tasarımında göz önün-
de bulundurulur?

Değirmen tasarımını belirleyen en önemli parametre tek-
nik verilerdir, teknik veriler ise ticari kaygılarla şekillenir. Bun-
lar kısaca yatırımcının pazardan pay alma hedefi, pazarın 
ürün özellikleri beklentileri, buğdayın bir seferde ne kadar 
ve hangi taşıma yoluyla alınacağı, ne kadar süreyle stokla-
nacağı, ürünün paketlenerek mi veya dökme olarak mı sevk 
edileceği, ihracat gibi nedenlerle bir seferde yüklü sevkiyat-
lar planlanıp planlanmayacağı bilgilerini içeren fizibilite çalış-
ması sonuçlarıdır. Bu aşamadaki önemli etkenlerden birisi 
de sosyo-ekonomik şartlar ve ülkelerin gelişmişlik düzeyle-
ridir. Gelişmişlik, buğday depolama tercihlerinden başlayıp, 
paketlenmiş ürünün otomasyon ile depolanmasına varana 
kadar farklı tercihler oluşmasına neden olurken; aynı za-
manda yatırımcının bina yapısına yönelik tercihlerini de et-
kilemektedir. Değirmenin bina yapısıyla ilgili; bazı yatırımcılar 
hangar içerisinde değirmen talep ederken, bazı yatırımcılar 
çok katlı tam kapalı binalar, hijyen ve iş güvenliği gibi benzer 
standartları üst seviyede talep etmektedirler. 

Değirmen prosesinin teknik olarak dizayn edilebil-
mesini etkileyen ana etkenler; 

• 24 saatte buğday işleme kapasitesi,
• Buğday çeşitliliği ve özellikleri, 
• Ürün çeşitliliğine, kalite ve randıman değerlerine bağ-

lı olarak özellikle öğütme ünitesinde kullanılması gereken 
makine sayıları (birim öğütme boyu, birim eleme alanı ve 
irmik sasörü kullanma ihtiyacı gibi)

• Müşterinin opsiyonel uygulamalardaki tercihleri,
• Buğday ve ürün için silolama kapasiteleri, 
• Ürün için paketleme ve depolama yöntemleri, 
• Değirmenin kurulacağı bölgedeki bina yüksekliği ile il-

gili varsa yasal sınırlar veya yatırımcının bina için kaç kat 
olacağı konusundaki tercihi,

• Değirmenin kurulacağı bölgenin iklim şartları (min.-
max. hava sıcaklığı, deniz seviyesinden yüksekliği),
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established (min.-max. air temperature, sea level height),
• The legal obligations in the country where the mill will be 

established or investor’s expectation about the hygiene level,
• The contamination rate of the wheat mostly grown in 

the country where the mill will be established.
All this data is the most important factors affecting the 

entire design process starting from the formation of the 
diagram, determining the number of the machineries, ma-
king the placement of the machines, selecting the building 
type to the insulation and sizing of the building.

How many main sections are there in a medium-
scale flour mill? How these sections are planned and 
positioned?

A middle-scale wheat flour mill consists of the follo-
wing main sections;

A - Raw Material Procurement, Pre-Cleaning and Raw 
Material Storage Silo

B – 1st Cleaning Section and Tempering Bins,
C – 2nd Cleaning Section and Tempering Bins,
D – Grinding – Screening Section,
E – Flour Packaging Section and Silos,
F - Waste Grinding, Bran, Packaging Section and Silos,
G - Packed Product Stock Area and Loading
Starting with the raw material stock due to the requi-

rements of wheat processing; the process is resulted as 
cleaning, tempering, resting, grinding-screening, product 
packaging, storing and loading and it is positioned accor-
ding to the ranking above unless there are different needs 
and requirements physically.

The sections are planned as follows;
Capacity planning is realized by taking commercial or 

technical conditions into consideration according to the 
purpose of the sections. Raw material and product stock 
capacities are planned according to the commercial data 
and the capacities of other sections are planned according 
to the technical data. In fact, mill process works with the 
series methods basically and there should not be elements 
that will create capacity bottleneck between the sections.

CAPACITY PLANNING
• Raw Material Stock and Filling Capacity: The amount 

of the raw material received at one time is related with the 
wheat variety and which transport method will be used. 
Pre-cleaning must work serially without any problems.

• Product Silage and Storing Capacity: Product silo 
capacity is generally planned according to the a few-day 
production amount but if stock is foreseen in the silo ins-
tead of storing, production of 7-day capacity of more is 
suggested to be stocked. Solutions depending on the lo-
ading need with large amounts at one time are formed for 
packaged product storing just like in exports. Bran stock 
period should not exceed 2 days.

• Değirmenin kurulacağı ülkedeki yasal zorunluluk veya 
yatırımcının hijyen seviyesi ile ilgili beklentisi,

• Değirmenin kurulacağı ülkede çoğunlukla bulunan 
buğdayın kirlilik oranı. 

Tüm bu veriler, diagramın oluşturulmasıyla başlayıp, 
makine sayısının belirlenmesinden makine yerleşiminin 
yapılmasına, bina tipinin seçiminden izolasyonuna ve bo-
yutlandırılmasına varan kadar tüm tasarım sürecini etkile-
yen en önemli etkenlerdir. 

Ortalama ölçekte bir un değirmeni kaç temel bölüm-
den oluşur? Bu bölümlerin planlaması ve konumlandır-
ması nasıl yapılır?

Ortalama ölçekte bir buğday unu değirmeni aşağı-
daki temel bölümlerden oluşmaktadır;

A - Hammadde Alım, Ön Temizleme ve Hammadde Stok 
Siloları, 

B - 1. Temizleme Bölümü ve Tav Siloları, 
C - 2. Temizleme Bölümü ve Tav Siloları, 
D - Öğütme - Eleme Bölümü, 
E - Un Paketleme Bölümü ve Siloları, 
F - Atık Öğütme, Kepek, Paketleme Bölümü ve Siloları,
G - Paketli Ürün Stok Alanı ve Yükleme
Buğday işlemenin gereksinimleri gereği hammadde stoku 

ile başlayan süreç; temizleme, tavlama, dinlendirme, öğüt-
me - eleme, ürün paketleme, stoklama ve yükleme olarak 
sonuçlanır ve fiziki olarak da farklı ihtiyaçlar ve zorunluluklar 
olmadıkça yukarıdaki sıraya göre konumlandırılırlar.  

Bölümler aşağıdaki gibi planlanmaktadır;
Bölümlerin amacına göre ticari veya teknik şartlar dikka-

te alınarak kapasite planlaması yapılmaktadır. Hammadde 
ve ürün stok kapasiteleri ticari verilere göre, diğer bölüm-
lerin kapasiteleri ise teknik verilere göre planlanmaktadır. 
Aslında değirmen prosesi temelde seri metot ile çalışmak-
tadır ve bölümler arasında kapasite darboğazı yaratacak 
unsurlar olmamalıdır. 
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• Daily Raw Material Silos and Tempering Bin Capacities: 
Daily raw material silos are determined according to the a 
few-day capacity in general depending on the wheat vari-
ety and blending. Tempering bin capacity changes accor-
ding to the wheat characteristics. Despite that, ensuring 
sufficient silo capacity for 40-hour retention time would 
be suitable. Retention time can be significantly shortened 
with the technological applications that will ensure moistu-
re homogenization in the tempered wheat.

• 1st Cleaning Section Capacity: It should be planned 
as to be minimum 25% more than the mill capacity.

• 2nd Cleaning Section Capacity: It should be planned ac-
cording to the series works with screening-grinding capacity.

• Grinding – Screening Section: 24-hour wheat pro-
cessing capacity of the facility is planned according to the 
grinding-screening unit values.

• Product Packaging Section: It should be planned to 
package the products manufactured in 24 hours in one 
shift or shorter period.

Of course, the importance of building design and land 
layout should be emphasized. This is also a design and 
the traffic of the trucks or other vehicles for product trans-
port should be solved properly, circulation bottlenecks 
should not be created.

What are the sine qua non systems and technologi-
es in a flour mill from the smallest to the largest one?

Although significant changes have not experienced in the 
basic principles of today’s milling; machineries supporting the 
production have been developed, current machineries have 
progressed a lot in many fields such as quality, performance, 
efficiency, hygiene, employee safety. Innovative developments 
on other sections ensuring especially the administration of the 
mill and the business has become to be administrated easily 
(yield control, automation, tempering systems, etc.). However; 
from the smallest to the largest, a mill should have at least 
optimum values of 4 parameters below:

KAPASİTE PLANLAMASI
• Hammadde Stok ve Dolum Kapasitesi: Hammadde-

nin bir seferde ne kadar alınacağı, buğday çeşitliliği ve 
hangi yolla taşınacağıyla ilgilidir. Ön temizleme dolum ile 
seri olarak, sorunsuz bir şekilde çalışabilmelidir.

• Ürün Silolama ve Depolama Kapasitesi: Ürün silo ka-
pasitesi, genellikle birkaç günlük üretim miktarına göre 
planlanmaktadır ancak depolama yerine siloda stok ön-
görülmüşse, 7 günlük kapasitenin ve üzeri bir üretimin 
stoklanabilmesi tavsiye edilmektedir. Paketli ürün depo-
lama için ihracatta olduğu gibi bir seferde büyük miktar-
da yükleme ihtiyacına bağlı çözümler oluşturulmaktadır.  
Kepek stok süresinin 2 günden fazla olmaması gerekir. 

• Günlük Hammadde Siloları ve Tavlama Siloları Ka-
pasitesi: Günlük hammadde siloları, buğday çeşitliliği ve 
paçal ihtiyacına göre genellikle birkaç günlük kapasiteye 
göre tespit edilmektedir. Tavlama silo kapasitesi ise yine 

buğday karakteristiğine göre değişmektedir. Buna rağ-
men toplamda 40 saat bekletme süresi için yeterli silo 
kapasitesini sağlamak uygun olacaktır. Tavlanmış buğ-
dayda nem homojenizasyonunu sağlayacak teknolojik 
uygulamalar yapılması halinde, bekleme süresi oldukça 
kısaltılabilmektedir.

• 1. Temizleme Bölümü Kapasitesi: Değirmenin kapa-
sitesinden minimum % 25 daha fazla olacak şekilde plan-
lanmalıdır. 

• 2. Temizleme Bölümü Kapasitesi: Eleme-öğütme 
kapasitesi ile seri çalışmaya göre planlanmalıdır.

• Öğütme - Eleme Bölümü: Tesisin 24 saatteki buğday 
işleme kapasitesi, öğütme-eleme birim değerlerine göre 
planlanmaktadır.

• Ürün Paketleme Bölümü: Genellikle 24 saatte üreti-
len ürünleri bir vardiyada veya daha kısa sürede paketle-
mek üzere planlanmalıdır.

Tabii ki bina tasarımı ve arazi yerleşiminin önemini vurgu-
lamadan geçmemek gerekir. Bu da bir tasarımdır ve ham-
madde ile ürün taşımada kamyon veya diğer araçların trafi-
ği doğru çözülmeli, sirkülasyon darboğazı yaratılmamalıdır.

En küçük değirmenden en büyüğüne, bir un değir-
meni tasarımında olmazsa olmaz denilebilecek sis-
temler, teknolojiler nelerdir?

Günümüzde değirmenciliğin temel prensiplerinde önemli 
değişiklikler olmamasına rağmen, üretimi destekleyen ma-
kineler geliştirilmiş; mevcut makineler kalite, performans, 
verimlilik, hijyen, çalışan güvenliği gibi bir çok konuda ol-
dukça gelişme göstermiştir. Özellikle değirmenin yönetimi-
ni sağlayan diğer bölümlerde yenilikçi gelişmeler yaşanmış, 
işletme kolay yönetilir hale gelmiştir (randıman kontrolü, 
otomasyon, tav sistemleri vb.). Ancak en küçükten en bü-
yüğe bir değirmende en azından aşağıdaki 4 parametre, 
optimum değerlerde olmak zorundadır: 

• Ürün Kalitesi
• Ürün Verimliliği 
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• Product Quality 
• Product Efficiency
• Facility Capacity
• Energy Consumption
Quality, efficiency and capacity are evaluated to one 

another. The result of each does not express a value alone. 
Energy consumed per ton should be at appropriate values 
in all circumstances. At that point; the indispensables of the 
design are unit grinding length, unit screening area and pne-
umatic system’s not constituting bottleneck. Of course, a 
good diagram is the keystone of this expected result. When 
we look from the point of the smallest mill, the situation 
shows little difference. As the sufficient grinding – scree-
ning stages are not formed, the owners should sacrifice 
from the product efficiency a little and more energy con-
sumption should be taken into consideration.

What should be taken into consideration while selec-
ting location, building and machine in a mill installation?

In a mill project, location selection is a strategic subject 
that should be determined after the feasibility results are 
obtained. Many factors should be taken into considera-
tion. Commercial approaches is a priority. These require 
regional closeness to the raw material and market. In case 
of such situations when sufficient wheat can be obtained 
locally or the product is planned to be exported, the locati-
ons near to the ports and surrounding or regions closer to 
the railway transport should be selected.

The factors that should be taken into consideration 
technically in location selection are;

• Having infrastructure suitable for heavy vehicle traffic,
• Reliable energy and water supply,
• Possibility of qualified employment.

There are two main options as concrete or steel construc-
tion for building structure. No matter which one will be selec-
ted; the building should be safe enough statically in terms of 
functionality, process flow, hygiene, impermeability. 

Suitable insulation for the conditions required by the climate 
conditions should be made. The insulation of the daily wheat 
and product silos is especially important in cold climates.

In medium and high capacity mills, building design is pre-
ferred as multi-storey. Small capacity mills are installed with 
fewer floors or on a chassis inside a shed. However, the de-
signs that do not create bottleneck in the product flow should 
be developed in any case. The precaution for this is to realize 
product conveying pneumatically in the grinding-screening 
but it should be taken into consideration that it means more 
energy consumption. Product variety, product quality proper-
ties and wheat characteristics and pollution rate are impor-
tant for machinery selection. In this sense, different machines 
and machinery combinations can be used. In some countri-
es, it is known that local wheat is significantly contaminated. 

• Tesis Kapasitesi
• Enerji Tüketimi
Kalite, verimlilik ve kapasite birbirine göre değerlendirilirler. 

Her birinin sonucu tek başına bir değer ifade etmemektedir. 
Ton başına tüketilen enerji ise her koşulda uygun değerlerde 
olmalıdır. Bu anlamda tasarımın vazgeçilmezleri birim öğüt-
me boyu, birim eleme yüzeyi ve pnömatik taşıma sistemin 
darboğaz oluşturmamasıdır. Tabii ki iyi bir diagram, bekle-
nen bu sonucun temel taşıdır.  En küçük değirmen tarafın-
dan baktığımızda, durum biraz farklılık göstermektedir.  Ye-
terli öğütme - eleme kademeleri oluşturulamadığı için ürün 
verimliliğinden biraz fedakarlık edilmesi, daha fazla enerji 
kullanımının göze alınması gerekmektedir.

Bir un değirmeni kurulumu için yer, bina ve makine 
seçimi yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Bir değirmen projesinde yer seçimi fizibilite sonucu belir-
lenmesi gereken stratejik bir konudur. Birçok etken dikkate 
alınmalıdır. Ticari yaklaşımlar önceliklidir. Bunlar hammad-
deye ve pazara bölgesel olarak yakın olmayı gerektirmek-
tedir. Yeteri kadar buğdayın yerel olarak temin edilebileceği 
veya ürünün ihraç edilmesinin planlandığı durumlarda li-
man ve civarına veya demiryolu ulaşımına yakın bölgeleri-
nin seçilmesi gerekir.

 Teknik olarak yer seçiminde dikkate alınması gere-
ken etkenler ise;

• Ağır taşıt trafiğine uygun alt yapının bulunması, 
• Güvenli enerji ve su temini, 
• Nitelikli istihdam imkanı, 
Binanın yapısı için beton veya çelik konstrüksiyon ola-

rak iki ana seçenek mevcuttur. Hangisi seçilecek olursa 
olsun binanın fonksiyonellik, prosesin akışı, hijyen, sızdır-
mazlık açısından ve statik olarak yeterli seviyede güvenli 
olmalıdır. 

İklim şartlarının gerektirdiği şartlara uygun izolasyon ya-
pılmalıdır. Soğuk iklimlerde özellikle günlük buğday ve ürün 
siloları izolasyonu önemlidir.

Orta ve yüksek kapasiteli değirmenlerde bina tasarımı 
çok katlı olarak tercih edilmelidir. Küçük kapasiteli değir-
menler ise daha az kat olarak veya hangar içerisinde şasi 
üzerinde kurulabilmektedir. Ancak her halükarda ürün akı-
şında darboğaz yaratmayacak tasarımlar geliştirilmelidir. 
Bunun için önlem öğütme-elemede ürün taşınmasını pnö-
matik olarak yapmaktır ancak bunun daha fazla enerji tü-
ketimi demek olduğunu dikkate almak gerekir. Makine se-
çimi için ürün çeşitliliği, ürün kalitesi ve özellikleri ile buğday 
karakteristiği ve kirlilik oranı önemlidir. Bu anlamda farklı 
makineler ve makine kombinasyonları kullanılabilmektedir. 
Bazı ülkelerde yerel buğdayın çok kirli olduğu bilinmekte-
dir. Buna göre doğru makine tipi seçilmeli, gerekiyorsa ek 
tedbirler alınmalıdır. 
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Proper machinery type should be selected according to that 
and if necessary, additional measures should be taken.

The elements such as quality, performance, long life, 
minimal and easy maintenance, spare parts and service 
warranty and adequacy should be questioned in the mac-
hines. In fact, proper machinery selection is not enough by 
itself; the machinery qualifications mentioned above, pro-
per process scheme (grinding diagram), well-solved mo-
unting project, qualified installation are the indispensable 
essentials of a mill.

Which mill design is preferred mostly today? What 
are the differences between them?

The most important factor in the mill’s process design 
is capacity and obtaining product proper for which usage 
area. Although receiving process design demands mostly 
for bread flour production, installing mill in any kind of bu-
ildings is possible; it should be put forward how much it 
would be correct in terms of the safety of the business. 
Thus the designs that capacity allows, proper for machi-
nery selection, having optimum space with high floors not 
causing flow issues should be formed and preferred.

What are the differences, advantages and disadvanta-

Makinelerde, kalite, performans, uzun ömür, minimum 
ve kolay bakım, yedek parça ve servis garantisi ve yeterliliği 
gibi unsurlar sorgulanmalıdır. Aslında doğru makine seçimi 
tek başına yeterli olmamaktadır; yukarıda saydığım makine 
nitelikleri, doğru proses şeması (öğütme diagramı), iyi çö-
zümlenmiş montaj projesi, kaliteli kurulum bir değirmenin 
vazgeçilmez şartlarıdır. 

Günümüzde en çok tercih edilen değirmen tasarımı 
hangisidir? Bunlar arasındaki farklar nelerdir?

Değirmenin prosesle ilgili tasarımında en önemli etken 
kapasite ve hangi kullanım alanına uygun ürün elde edi-
leceğidir. Daha çok ekmeklik un üretimine dönük proses 
tasarımları talep almak, her türlü binaya değirmen ku-
rabilmek mümkün olmasına rağmen işletmenin güven-
liği açısından ne kadar doğru olacağı öne çıkarılmalıdır. 
Bu nedenle tercihten çok kapasitenin elverdiği, makine 
yerleşimine uygun, optimum alana sahip ve akış sorunu 
yaşatmayacak yükseklikteki katlardan oluşan tasarımlar 
oluşturulmalı ve tercih edilmelidir.

Kompakt değirmenlerle çok katlı değirmenler ara-
sındaki farklar, avantajlar, dezavantajlar nelerdir?

Değirmenleri uygulama biçimine göre endüstriyel ve 
kompakt olarak 2 ana segmentte kategorize etmek müm-
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ges between the compact mills and multi-storey mills?
It is possible to categorize the mills in 2 main segments 

as industrial and compact according to their mode of app-
lication. It is seen that compact is produced with still mo-
bile container type methods within itself.

Compact mill were the ones that were installed in very 
small spaces with machines whose functions were connec-
ted and capacities are on fewer floors. This standard chan-
ged with the designing of low-capacity industrial machines 
by being compressed with the demands especially from 
Russia and Central Asia and a third version was created. 
These started to be called compact in our country. In these 
mills, not only a space for maintenance and repair was not 
possible, but also it was possible to pass through machi-
nes. Thus, unique solutions of diagram and installation pro-
ject gains importance especially in these mills. In these mills 
that are solved properly, much better results can be obta-
ined compared to the compact ones in terms of product 
properties. The only difference of this new version from the 
industrial mills is the short diagram. Alapala produces this 
version under SPM (short processing milling).

When we make the comparison over this determina-
tion, the advantages and disadvantages are as follows;

Industrial Mill Endüstriyel Değirmen SPM
Capacity Possibility / High - Low
Energy Consumption per Ton / Low - High
Unit Cost of Facility / High - Low

Does the mill design affect the quality and yield or 
how does it affect?

Mill design starts with the process scheme (grinding-
screening diagram). Especially the quality and yield are re-
lated with the success of the diagram. The result obtained 
from the scientific and practical experiences of the producer 
companies is the factor forming this success and difference. 
Accordingly; well-solved mounting project and engineering 
calculations, selection and installation of proper machines 
are the inevitable steps of the design affecting quality.

The mills should be designed to operate 300 days/24 ho-
urs and the operation should not be stopped for any reason. 
This gives enough idea about the importance of design.

Is the country where the mill would be established 
or the flour production for the different areas of usage 
effective on mill design?

From the beginning, we mentioned product variety at 
every opportunity. The design begins with that you would 
obtain product for which usage purpose and you would 
use wheat with which characteristics. Naturally, different 
products are used for different usage purposes. Even the 
products under the same name for the same usage purpo-
se show differences according to the countries and socio-
cultural habits and of course this affects the mill design.

kündür. Kompakt da kendi içinde yine sabit ve taşınabilir 
konteynır tipi metotlarla üretildiği görülmektedir.

Kompakt değirmen, fonksiyonları birleştirilmiş maki-
nelerle, küçük kapasiteleri az kat üzerinde ve çok kü-
çük alanlara kurulabilen değirmenlere denirdi. Özellikle 
Rusya ve Orta Asya’dan gelen taleplerle küçük kapasi-
teli endüstriyel makinelerin, küçük alanlara sıkıştırılarak 
dizayn edilmesiyle bu standart değişti ve üçüncü bir 
versiyon yaratıldı. Bunlar da ülkemizde kompakt ismi ile 
anılmaya başlandı. Genellikle bu değirmenlerde bakım 
onarım yapabilecek alan yaratılması bir yana, makineler 
arasından geçilmesi bile zor olan örnekler görülmüştür. 
Bu yüzden özellikle bu değirmenlerde, diagram ve ku-
rulum projesinin özgün çözümleri büyük önem kazan-
maktadır. Doğru çözümlenmiş bu değirmenlerde, ürün 
özellikleri açısından kompaktlara göre daha iyi sonuçlar 
alınabilmektedir. Bu yeni versiyonun endüstriyel değir-
menlerden tek farkı, kısa diagram oluşu olmalıdır. Ala-
pala bu versiyonu SPM (short processing milling) adı 
altında üretmektedir.

Karşılaştırmayı bu tespit üzerinden yaptığımızda 
avantaj ve dezavantajlar aşağıdaki gibidir;

Endüstriyel Değirmen  SPM
Kapasite İmkanı  / Yüksek - Düşük
Ton Başına Enerji Tüketimi / Düşük - Yüksek
Birim Tesis Maliyeti / Yüksek - Düşük

Değirmen tasarımı, kalite ve randımanı etkiler mi ya 
da nasıl etkiler?

Değirmen tasarımı, proses şeması (öğütme-eleme di-
agramı) ile başlamaktadır. Özellikle kalite ve randıman, 
diagramın başarısıyla ilgilidir. Üretici firmaların bilimsel ve 
pratik deneyimlerinden çıkan sonuç, bu başarıyı ve far-
kı oluşturan etkendir. Buna bağlı olarak iyi çözümlenmiş 
montaj projesi ve mühendislik hesapları, uygun makine-
lerin seçimi ve kurulumu; kaliteyi etkileyen tasarımın ka-
çınılmaz adımlarıdır. Değirmenler, 300 gün/24 saat çalışmak 
üzere tasarlanmalı ve çalışması herhangi bir nedenle kesintiye 
uğramamalıdır.  Bu da tasarımın önemi hakkında yeteri kadar 
fikir vermektedir. 

Değirmenin kurulacağı ülke ya da farklı kullanım 
alanlarına yönelik un üretimi, değirmen tasarımında 
etkili midir?

Baştan beri birçok vesile ile ürün çeşitliliğinden söz ettik. 
Tasarım hangi kullanım amacına yönelik ürün elde edece-
ğiniz ve hangi karakterde buğday kullanacağınız ile baş-
lamaktadır. Farklı kullanım amaçları için doğal olarak farklı 
ürünler kullanılmaktadır. Aynı isim altında, aynı kullanım 
amacına dönük ürünler bile ülkelere ve sosyo-kültürel alış-
kanlıklara göre değişiklik göstermekte ve bu da değirmen 
tasarımını elbette etkilemektedir. 
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The developments about Ukraine and production are 
effective on the markets. The upward trend that started in 
February continues. The increase of the possibility to see ‘El 
Nino’ in this year increases the concerns on the production. 
The production season in many countries has a risk of dro-
ught. We may see a fluctuating course in the futures transac-
tions during this year. Nonetheless, the May-June period is 
seen as a breaking period for futures transaction. With the 
new season estimations announced in these months, wheat 
price decides its long-term trend. Thus the estimations on 
the new season are really important. However; it is not easy 
to make the estimations this year. Especially if the ‘El Nino’ 
was realized, it would be inevitable to have fluctuations in the 
production amounts. Therefore, it is important for the inves-
tors to determine the main trend and watch the trend.

THE DROUGHT CONCERNS HAVE NOT 
AFFECTED THE USDA DATA
Wheat production estimations of U.S. Department of Ag-

riculture for 2013/14 season have not changed much. While 
wheat yield decreased 200 thousand tons compared to the 
previous month, the increase on annual basis reached to 
56,02 million tons. According to that, world wheat producti-
on is expected to be 712,52 million tons in the new season. 
We see that drought concerns have not caused any change 
on the production estimations yet. Although the production 
remains almost the same, increase in the end period stocks 

Ukrayna ile ilgili gelişmeler ve üretimle ilgili endişeler, 
piyasalar üzerinde etkili oluyor. Şubat ayında başlayan 
yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Bu sene içerisinde 'El 
Nino' görülme ihtimalinin artması, üretimle ilgili endişeleri 
de arttırmaktadır. Birçok ülkede üretim sezonunun kurak 
geçme riski var. Bu sene içerisinde vadeli işlemlerde dal-
galı bir seyir izleyebiliriz. Bununla beraber Mayıs ve Haziran 
dönemi, vadeli işlemler için kırılma dönemi olarak görünü-
yor. Bu aylarda açıklanan yeni sezon tahminleriyle beraber, 
buğday fiyatı da uzun vadeli trendine karar vermektedir. 
Bu nedenle gelecek yeni sezon tahminleri oldukça önemli. 
Fakat bu sene tahminleri yapmak çok kolay değil. Özellikle  
'El Nino'nun gerçekleşmesi halinde, üretim rakamlarında 
dalgalanma olması kaçınılmaz. O nedenle ana trendi be-
lirlemek ve trendi izlemek yatırımcılar için önem arz ediyor.

KURAKLIK ENDİŞESİ USDA 
VERİLERİNİ ETKİLEMEDİ
ABD Tarım Bakanlığı'nın 2013/14 sezonu için buğ-

day üretimi tahminleri çok fazla bir değişim göstermedi. 
Buğday rekoltesi, önceki aya göre 200 bin ton azalırken, 
yıllık bazdaki artış ise 56,02 milyon tona ulaştı. Buna 
göre yeni sezonda dünya buğday üretiminin 712,52 mil-
yon ton olması bekleniyor. Kuraklık endişelerinin henüz 
üretim tahminlerinde bir değişikliğe sebep olmadığını 
görüyoruz. Üretim hemen hemen aynı kalmasına rağ-
men dönem sonu stoklarında artış bekleniyor. Dönem 

Buğday piyasasında gözler 
yeni sezonda

Eyes on the new season in 
the wheat market

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

ZafER ERGEZEn

contact@zaferergezen.com

Futures and Commodity Market Specialist 
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı

“the movement in the horizontal band is ex-
pected to continue during may. the tension 
between ukraine and russia will continue to be 
among the important topics. If the tension is lo-
wered, the risk premium on wheat prices would 
be decreased. as a result, the investors will fol-
low the three points in may: the tension betwe-
en russia and ukraine, weather conditions and 
new production estimations.”

“mayıs ayı içerisinde yatay banttaki hareketin 
devam etmesi bekleniyor. ukrayna ve rusya 
arasındaki gerilim, önemli konu başlıklarından 
olmaya devam edecek. gerilimin azalması du-
rumunda, buğday fiyatı üzerindeki risk pirimi 
azalacaktır. sonuç olarak mayıs ayı içerisinde 
yatırımcılar üç noktayı takip edecekler: ukray-
na-rusya arasındaki gerilim, hava durumu ve 
yeni üretim tahminleri.”
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is expected. End period stocks are estimated to be 186,68 
million tons with an increase of 2,87 million tons. This means 
approximately 10 million tons of increase compared to the 
previous month. The decrease in the demand and trade and 
also high production increase the stocks. There is decline 
both on the consumption and trade sides compared to the 
previous month. Shortly, the demand decreases. According 
to the weekly export data of U.S. Department of Agriculture; 
wheat export decreased compared to the previous month. 
World wheat consumption declined 4,45 million tons compa-
red to the previous month. There is decrease of 28,01 million 
tons compared to the previous year. This means 17,4% of 
the total world wheat export. The decrease in the wheat ex-
port is 1,16 million tons on the estimation report of this month 
but there is an increase of 23,49 million tons on annual basis. 
The increase on the export side provides support for the pri-
ce despite the decrease in the consumption.

When evaluated on country basis, there isn’t much fluc-
tuation in the production. While China keeps its position 
as world’s largest wheat producer, India and USA follow 
it respectively. Ukraine’s wheat production is 22,28 million 
tons. While Ukraine realizes 3,1% of world wheat produc-
tion, it realizes 5,9% of the wheat export. Especially in the 
recent periods, a great part of Egypt’s wheat purchases 
is met by Ukraine. Export figure of 9,5 million tons is very 
high in the wheat market where the highest import amo-
unt is 8,5 million tons. Thus, the developments in Ukrai-
ne disturb wheat market and are effective on the prices. 
Kazakhstan becomes prominent with increasing market 
share compared to the previous month. Wheat export es-
timation for Kazakhstan reached 7,5 million tons with an 
increase of 1 million tons compared to the previous month.

IGC POINTS THAT THE DEMAND FROM 
CHINA DECREASED
International Grains Council (IGC) expects world wheat 

production to decline to 697 million tons with a decrease of 3 
million tons compared to the previous month. IGC price index 
decreased 2% on monthly basis. IGC’s production estimati-
on for 2014/15 season declined 2%. Due to the decline in the 
usual high demand of China for wheat, import demand also 
decreases. Although the weather conditions in USA cause 
changes on the prices from time to time, wheat price dec-
reased 2% on monthly basis. High supply and production 
estimations eliminate the concerns on Ukraine and weather 
conditions. Thus, a horizontal course was followed in April 
and there was not much change on the prices. The high po-
int in IGC’s report is that it points the decreasing demand 
of China. Wheat consumption is estimated to reach to 701 
million tons in the new season. World wheat trade is expec-
ted to reach to 144 million tons by increasing 1 million tons. 
However; despite the increase on monthly basis, wheat trade 
is still 7 million tons under the trade in the previous year. End 

sonu stoklarının 2,87 milyon artışla 186,68 milyon ton 
olacağı tahmin ediliyor. Bu, önceki sezona göre yak-
laşık 10 milyon ton artış demek.  Talep ve ticaretteki 
azalma, aynı zamanda üretimin yüksek olması, stokları 
artırıyor. Önceki aya göre hem tüketim hem de ticaret 
tarafında azalma var. Kısaca talep azalıyor. ABD Tarım 
Bakanlığı'nın haftalık ihracat verilerine göre; buğday ih-
racatı önceki aya göre düşmüş durumda. Dünya buğ-
day tüketimi, önceki aya göre 4,45 milyon ton düşüş 
gösterdi. Geçen seneye göre ise 28,01 milyon tonluk 
biz azalma söz konusu. Bu, toplam dünya buğday ihra-
catının yüzde 17,4'ü demek. Bu ayki tahmin raporunda 
buğday ihracatındaki düşüş 1,16 milyon ton oldu fakat 
yıllık bazda 23,49 milyon tonluk bir artış söz konusu. 
Zaten ihracat tarafındaki bu artış, tüketimdeki düşüşe 
rağmen fiyatın destek bulmasını sağlıyor. 

Ülke bazında bakıldığında üretimde çok fazla bir dal-
galanma yok. Çin dünyanın en büyük buğday üreticisi 
konumunu korurken, Hindistan ve ABD sırasıyla bu ül-
keyi izliyor. Ukrayna'nın buğday üretimi ise 22,28 milyon 
ton seviyesinde bulunuyor. Ukrayna, dünya buğday üre-
timinin yüzde 3,1'ini sağlarken, buğday ihracatının da 
yüzde 5,9'luk kısmını gerçekleştiriyor. Özellikle son dö-
nemde, Mısır'ın buğday alımlarının büyük bir kısmını Uk-
rayna karşılıyordu. En fazla ithalatın yaklaşık 8,5 milyon 
ton olduğu buğday pazarında, 9,5 milyon tonluk ihracat 
rakamı oldukça yüksek. Bu nedenle Ukrayna'daki ge-
lişmeler, buğday piyasasını da tedirgin ediyor ve fiyatlar 
üzerinde etkili oluyor. Kazakistan ise önceki aya göre 
artan pazar payı ile öne çıkıyor. Kazakistan için  yapılan 
buğday ihracatı tahmini, önceki aya göre yaklaşık 1 mil-
yon artışla 7,5 milyon tona yükseldi.

IGC, ÇİN KANAYKLI TALEBİN 
DÜŞTÜĞÜNE İŞARET EDİYOR
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya buğday 

üretiminin önceki aya göre 3 milyon düşüşle 697 milyon 
tona gerilmesini bekliyor. IGC buğday fiyat endeksi de ay-
lık bazda yüzde 2 düşüş gösterdi. IGC’nin 2014/15 sezo-
nuna yönelik üretim tahmini yüzde 2 azaldı. Çin'in olağan 
yüksek buğday talebindeki azalma nedeniyle ithalat tale-
binde de düşüş görülüyor. ABD'de hava durumu, zaman 
zaman fiyatlarda değişime yol açsa da buğday fiyatı aylık 
bazda yüzde 2 geriledi. Arzın yüksek olması ve yüksek 
üretim tahminleri, Ukrayna ve hava durumu kaynaklı en-
dişeleri bertaraf ediyor. Bu nedenle Nisan ayında yatay bir 
seyir izlendi ve fiyatlarda çok fazla bir değişim görülmedi. 
IGC'nin raporunda dikkat çeken nokta, Çin'in azalan ta-
lebine işaret etmesidir. Yeni sezonda buğday tüketiminin 
701 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya buğ-
day ticaretinin ise 1 milyon ton artarak 144 milyon tona 
ulaşması bekleniyor. Fakat aylık bazdaki artışa rağmen, 
buğday ticareti halen geçen senenin 7 milyon ton altın-
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period stocks are estimated to reach to 187 million tons. This 
figure points 3 million-ton decrease compared to the previ-
ous season. Thus, wheat stocks still continue to below the 
record stock level of 2011/12. IGC’s wheat price index is 246 
in this period. Last year’s wheat index was at 258 levels. Price 
index is seen to decrease on annual and monthly basis.

FAO FORESEES DECREASE IN WHEAT 
PRODUCTION OF CANADA
On its monthly report, The United Nations Food and Ag-

riculture Organization (FAO) decreased its world wheat pro-
duction estimation to 716,1 million tons by declining 100 
thousand tons. FAO’s giving separate references for the year 
2014 and 2014 season on its report causes data confusi-
on. End period stocks in 2013/14 season are estimated to 
reach to 179,9 million tons. In other words, approximately 
21,6 million-ton increase is foreseen compared to the previo-
us season. Despite that, end period stocks are estimated to 
still remain under 2011 and 2012. FAO points that wheat pro-
duction may decrease 22% due to the reduction in the cul-
tivated lands in Canada. This is quite a remarkable point as 
Canada is known as one of the important wheat producers. 
Wheat price may be expected to be affected from a situati-
on like that. Despite the adverse weather conditions in USA, 
wheat production is estimated to increase 3,5%. In Australia, 
drought is expected to decrease the production. There are 
expectations for a high production in China and India. The 
wheat production in Ukraine, Russia and Kazakhstan is emp-
hasized to decrease. The world wheat supply is expected to 
reach to 874,4 million tons on the report. This figure points 
the second highest supply amount after 2011/12 season.

WORLD WHEAT PRODUCTION AVERAGE IS 
708,5 MILLION TONS
As a result; when the estimation averages of the three ins-

titutions making global estimations about the grain markets 
are taken into consideration, world wheat production avera-
ge is expected to be 708,54 million tons. It is seen that there 
hasn’t been much change compared to the previous month. 
There is only an increase of 300 thousand tons. Last year’s 
average was realized as 656,7 million tons. 51,84 million-ton 
increase is projected compared to the previous year. In ot-
her words, the increase will be 7,89% on annual basis. This 
month’s data points the balance between the demand and 
production. It is seen that the tension between Ukraine and 
Russia and the drought concerns are balanced with the inc-
reasing demand. Besides, the emphasize on the decrease of 
the import from China and estimations of production decrea-
ses in the countries like Canada draw attention. We see that 
weather conditions also play a significant role on the estima-
tions. There may be fluctuations on the prices and estimati-
ons due to the drought and changes in the air temperature. 
However, it is estimated that high yield will put pressure on 
the prices and limit the excessive increases.

da kalıyor. Dönem sonu stoklarının ise 187 milyon tona 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam önceki sezona göre 
3 milyon ton düşüşe işaret ediyor. Böylece buğday stok-
ları halen 2011/12 rekor stok seviyesinin altında kalmaya 
devam ediyor. Bu dönemde IGC'nin buğday fiyat endeksi 
246 oldu. Geçen sene buğday endeksi 258 seviyesinde 
bulunuyordu. Yıllık ve aylık bazda fiyat endeksinin azaldığı 
görülüyor.

FAO, KANADA BUĞDAY ÜRETİMİNDE 
DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜYOR
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), aylık ya-

yınlanan raporunda, dünya buğday üretimi tahminini 100 
bin ton azaltarak 716,1 milyon tona düşürdü. FAO'nun 
raporunda 2014 yılı ve sezonuna ayrı ayrı referans ver-
mesi, veri karışıklığına yol açıyor. 2013/14 sezonunda 
dönem sonu stoklarının ise 179,9 milyon tona ulaşaca-
ğı tahmin ediliyor. Yani bir önceki sezona göre yaklaşık 
21,6 milyon tonluk bir artış öngörülüyor. Buna rağmen 
sezon sonu stoklarının halen 2011 ve 2012 senelerinin 
altında kalacağı tahmin ediliyor. FAO, Kanada'da azalan 
ekili alanlar nedeniyle buğday üretiminin yüzde 22 aza-
labileceğine işaret ediliyor. Bu oldukça dikkat çekici bir 
nokta çünkü Kanada önemli buğday üreticilerinden biri 
olarak biliniyor. Böyle bir durumdan buğday fiyatının da 
etkilenmesi beklenebilir. ABD'deki olumsuz hava koşulla-
rına rağmen buğday üretiminin yüzde 3,5 artacağı tahmin 
ediliyor. Avustralya'da ise kuraklığın üretimi düşürmesi 
bekleniyor. Çin ve Hindistan'da ise yüksek üretim bek-
lentileri var. Ukrayna, Rusya ve Kazakistan'da ise buğday 
üretiminin azalacağına vurgu yapılıyor. Raporda, dünya 
buğday arzının 874,4 milyon tona ulaşması bekleniyor. 
Bu rakam ise 2011/12 sezonundan sonraki en yüksek 
arz rakamına işaret ediyor. 
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WEATHER CONDITIONS CONTINUE TO 
AFFECT THE PRICES
July futures wheat price on the Chicago Mercantile Exc-

hange moves above the 670 cent/bushel level. This level is 
accepted as the reference point. It is seen that the purcha-
ses increase by getting closer to this level. For the upward 
movements, 720 cent/bushel level maintains its impor-
tance. Although the tension between Ukraine and Russia 
brings the price closer to this level, ongoing high production 
forecast caused increase in the short positions. Thus, we 
watch that short-term speculative movements also incre-
ased. Ukraine is an important wheat and corn country. It 
concerned that the increasing tension in this region may af-
fect the wheat production and deliveries. In addition to this, 
weather conditions are followed closely by the investors. It 
was seen that the changes on the weather conditions were 
effective on the prices in April. It is not expected to expe-
rience a breaking on the horizontal band before the new 
estimations on 2014/15 season will be made.

EYES ON THE NEW SEASON ESTIMATIONS
The movement on the horizontal band is expected to 

continue during May. The direction of the movement will 
become more visible together with the new season fore-
casts towards the end of month. In this instance, upward 
or downward aggressive movements can be seen. Besi-
des, it is possible for the changes on the weather con-
ditions to be used by causing profit selling or response 
purchases. The tension between Ukraine and Russia will 
continue to be among the important topics in May. If the 
tension is lowered, the risk premium on wheat prices wo-
uld be decreased. As a result, the investors will follow the 
three points in May: the tension between Russia and Ukra-
ine, weather conditions and new production estimations.

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİM ORTALAMASI 
708,5 MİLYON TON
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin 

gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önü-
ne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 708,54 
milyon ton olması bekleniyor. Önceki aya göre çok fazla bir 
değişim olmadığı görülüyor. Sadece 300 bin tonluk bir artış 
var. Geçen sene ortalaması ise 656,7 milyon ton olarak 
gerçekleşmişti. Önceki seneye göre 51,84 milyon ton ar-
tış öngörülüyor. Yani yıllık bazdaki artış yüzde 7,89 olacak. 
Bu ayki veriler talep ve üretim arasındaki dengeye işaret 
ediyor. Ukrayna ve Rusya arasında gerilim ile kuraklık endi-
şelerinin artan talep ile dengelendiği görülüyor. Bunun yanı 
sıra Çin kaynaklı ithalat düşüşüne değinilmesi ve Kanada 
gibi ülkelerdeki üretim düşüşü tahminleri dikkat çekiyor. Bu 
sene hava durumunun da tahminlerde önemli rol oynadı-
ğını görüyoruz. Kuraklık ve hava sıcaklıklarında değişim 
nedeniyle fiyat ve tahminlerde dalgalanmalar görülebilir. 
Fakat yüksek rekoltenin fiyatlar üzerinde baskı yaratacağı 
ve aşırı yukarı yükselişleri sınırlandıracağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU FİYATLARI ETKİLEMEYE 
DEVAM EDİYOR
Şikago Ticaret Borsası'nda Temmuz vadeli buğday fi-

yatı, 670 cent/bushel seviyesinin üzerinde hareket ediyor. 
Bu seviye referans noktası olarak kabul edilmektedir. Bu 
seviyeye yaklaştıkça alımların arttığı görülüyor. Yukarı ha-
reketlerde ise 720 cent/bushel seviyesi önemini koruyor. 
Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim, fiyatı bu seviyeye 
yaklaştırsa da halen devam eden yüksek üretim beklentisi 
kısa pozisyonlarda artışa yol açtı. Böylece kısa vadeli spe-
külatif hareketlerin de arttığını izliyoruz. Ukrayna, önemli bir 
buğday ve mısır ülkesi. Bu bölgede artan tansiyonun, buğ-
day üretimi ve teslimatlarını etkilemesinden endişe ediliyor. 
Bunun yanı sıra hava durumu da yatırımcılar tarafından ya-
kından takip ediliyor. Nisan ayında hava durumu ile ilgili de-
ğişimlerin, fiyatlar üzerinde etkili olduğu görüldü. 2014/15 
sezonu ile ilgili yeni tahminler gelmeden yatay bant üzerin-
de bir kırılma yaşanması beklenmiyor.

GÖZLER YENİ SEZON TAHMİNLERİNDE
Mayıs ayı içerisinde yatay banttaki hareketin devam 

etmesi bekleniyor. Ay sonuna doğru yeni sezon tahmin-
leri ile beraber hareketin yönü daha belirginleşecektir. 
Bu durumda aşağı veya yukarı yönlü agresif hareketler 
görülebilir. Aynı zamanda hava durumundaki değişim-
lerin, kar satışı veya tepki alımlarına sebep olarak kul-
lanılması muhtemeldir. Mayıs ayında Ukrayna ve Rusya 
arasındaki gerilim, önemli konu başlıklarından olmaya 
devam edecek. Gerilimin azalması durumunda, buğday 
fiyatı üzerindeki risk pirimi azalacaktır. Sonuç olarak Ma-
yıs ayı içerisinde yatırımcılar üç noktayı takip edecekler: 
Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim, hava durumu ve yeni 
üretim tahminleri.
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Providing the first Electronic Sales Hall as a model to Tur-
key to the service of agricultural trade in 2011, Konya Com-
modity Exchange (KTB) brought a new understanding to 
the agricultural trade with BorsaKonya Electronic Platform 
in 2013. BorsaKonya Platform came to agreement on the 
purchase and sale of Electronic Product Securities (ELUS) 
with licensed warehouses in Kirikkale, Sivas and Sanliurfa af-
ter Mersin via a protocol. So, the storage volume agreed by 
BorsaKonya Platform increased to 210 thousand tons. Ma-
king a speech at the signing ceremony of cooperation of Bor-
saKonya Electronic Platform, Konya Commodity Exchange 
Deputy Chairman M. Namik Koklusoy stated that agriculture 
and agricultural trade is a strategic industry which should be 
managed with a global perception and emphasized that the 
quality became prominent for production and speed became 
prominent for trade together with the globalization of trade.

KTB LABORATORY OPENS BRANCH OFFICES
Certificated the quality in its activities by being accredited 

by Turkish Accreditation Agency and becoming an interna-
tional laboratory, Konya Commodity Exchange Laboratory 
KLD opens authorized classifier laboratories in Sivas and 
Kirikkale. Speaking at the protocol on opening new branch 
offices, Konya Laboratuvar ve Depoculuk A.S. Chairman 
of Board Ramazan Fatih Alaybeyi stated that this is actu-
ally the transfer of knowledge and experience and added: 
“Our laboratory in which all kinds of food, leaves, soil and 
fertilizer analysis is made, is the standard provider in wheat 
and wheat flour. It is very important to provide consistency 
in the analyses together with the development of licensed 
warehousing. In this respect, this cooperation has been a 
very important step for the development of the industry.”

Türkiye’ye model olan ilk Elektronik Satış Salonu’nu 
2011 yılında tarımsal ticaretin hizmetine sunan Kon-
ya Ticaret Borsası, 2013 yılında da BorsaKonya Elekt-
ronik Platformunu ile tarımsal ticarete yeni bir anlayış 
kazandırmıştı. BorsaKonya Platformu, yapılan protokol 
ile Mersin’den sonra Kırıkkale, Sivas ve Şanlıurfa’da bu-
lunan lisanslı depolarla Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) 
alım satımı konusunda anlaşma sağladı. Böylelikle Bor-
saKonya Platformu’nun anlaşma sağladığı depo hacmi 
210 bin tona yükseldi. BorsaKonya Elektronik Platformu 
işbirliği imza töreninde bir konuşma yapan Konya Tica-
ret Borsası Başkan Vekili M. Namık Köklüsoy, tarım ve 
tarımsal ticaretin artık küresel bir algıyla yönetilmesi ge-
reken stratejik bir sektör olduğunu belirterek, ticaretin 
küreselleşmesiyle birlikte üretimde kalitenin, ticarette hı-
zın öne çıktığını vurguladı. 

KTB LABORATUVARI ŞUBELER AÇIYOR
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edile-

rek çalışmalarındaki kaliteyi belgeleyen ve uluslararası 
bir laboratuvar haline geline gelen Konya Ticaret Borsası 
Laboratuvarı KLD, Sivas ve Kırıkkale’ye yetkili sınıflandırı-
cı laboratuvarlar açıyor. Yeni şubeler açma protokolünde 
konuşan Konya Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan Fatih Alaybeyi, bunun aslında bir 
bilgi ve tecrübe transferi olduğunu belirtti ve şunları ekledi: 
“Her türlü gıda, yaprak, toprak, gübre analizinin yapıldığı 
laboratuvarımız aynı zamanda buğday ve buğday ununda 
standart sağlayıcı laboratuvardır. Lisanslı depoculuğun ge-
lişmesiyle birlikte analizlerde yeknesaklık sağlanması çok 
önemlidir. Bu açıdan yapılan işbirliği sektörün gelişmesi için 
de çok önemli bir adım olmuştur.”

Borsakonya ulusal Boyut kazandı

Borsakonya acquired national dimension
...................................................................................................................

Established for trading of electronic product 
securities, Borsakonya Electronic platform ac-
quired national dimension with the agreements 
it made.

konya ticaret Borsası tarafından elektronik ürün 
senetlerinin işlem görmesi için kurulan Borsa-
konya Elektronik platformu, yaptığı anlaşmalar-
la ulusal boyut kazandı.
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Doruk Group Holding Chairman of the Board Hasip 
Gencer announced the goals of Komsufirin whose founder 
and owner is himself at a press conference held in April. 
Transferring all the shares of packaged bread brand UNO 
to Yildiz Holding a while ago and in return getting all the 
shares of Komsufirin, Gencer said that their goal is to inc-
rease the number of Komsufirin from 104 to 500 in 3-4 ye-
ars. Stating that they will focus on becoming widespread 
in Anatolia besides Istanbul and Ankara, Gencer recorded 
that their turnover goal, which is 90 million TL this year, 
will reach 400 million TL when they have 500 stores. Poin-
ting out that there will be “daily bread” in the stores to be 
newly opened and they will sell the white bread with more 
quality, Gencer expressed they want to open Komsufirin in 
Africa and Far East in the long term.

WHEAT PRODUCTION MAY INCREASE
As also one of the largest private wheat seed producers 

of Turkey, Gencer mentioned on the wheat production of 
Turkey in his speech. Emphasizing that the wheat produc-
tion, which is 19 million tons currently, may increase to 40 
million tons with irrigation, Gencer said; “Then we will a 
real producer”.  Evaluating the effect of the recent drought-
frost debates and climate changes on wheat; Gencer told, 
“Wheat is a resistant plant but it is also affected with the 
increase of the drought. Therefore, we have been growing 
resistant and fertile wheat seed for long years. Today, our 
seed production is annually 30 thousand tons. These se-
eds can be cultivated even in Siberia.”

Doruk Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasip 
Gençer, Nisan ayında düzenlenen bir basın toplantısın-
da, kurucusu ve sahibi olduğu Komşufırın’ın hedeflerini 
açıkladı. Bir süre önce ambalajlı ekmek markası UNO’nun 
tüm hisselerini Yıldız Holding’e devreden ve buna karşılık 
Komşufırın’ın tüm hisselerini alan Gençer, hedeflerinin 104 
olan Komşufırın sayısını, 3-4 yılda 500’e çıkarmak oldu-
ğunu söyledi. İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Anadolu’da 
yaygınlaşmaya ağırlık vereceklerini belirten Gençer, bu 
sene için 90 milyon TL olan ciro hedeflerinin, 500 mağa-
zaya ulaştıklarında 400 milyon TL’ye ulaşacağını kaydetti. 
Yen açılacak fırınlarda “günlük ekmek” olacağını, beyaz 
ekmeği çok daha kaliteli halde satacaklarını ifade eden 
Gençer, uzun vadede Afrika ve Uzakdoğu’da da Komşufı-
rın açmak istediklerini dile getirdi.

BUĞDAY ÜRETİMİ ARTABİLİR
Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük özel buğday tohu-

mu üreticilerinden biri olan Gençer, konuşmasında Türkiye 
buğday üretimine de değindi. Bugün 19 milyon ton olan 
buğday üretiminin sulamayla 40 milyon tona çıkabileceğini 
vurgulayan Gençer, “O zaman gerçek bir üretici olacağız” 
dedi. Son dönemde yapılan kuralık-don tartışmalarının ve 
iklim değişikliğinin buğdaya etkisini de değerlendiren Gen-
çer, şunları söyledi: “Buğday dayanıklı bir bitki ama ku-
raklığın boyutu arttıkça o da etkileniyor. Bu nedenle uzun 
yıllardır dayanıklı ve verimli buğday tohumu geliştiriyoruz. 
Bugün tohum üretimimiz yıllık 30 bin ton. Bu tohumlar 
Sibirya’da bile ekiliyor.”

“Buğday üretimi 40 milyon 
tona çıkabilir”

hasip gEnçEr:

“Wheat production can be 
increased to 40 million tons”
..........................................................................

as the founder and owner of komsufirin, hasip 
gEnCEr mentioned about the wheat produc-
tion in turkey and said the production can be 
increased to 40 million tons at the press confer-
ence in which he announced their goals about 
komsufirin.

komşufırın’ın kurucusu ve sahibi hasip gEn-
çEr, komşufırın’la ilgili hedeflerini açıkladığı 
basın toplantısında, türkiye’deki buğday üreti-
mine de değindi ve üretimin 40 milyon tona çı-
kabileceğini söyledi.
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This month’s guest of our magazine is Muhammad 
Khalid Pervez as the General Manager of Afzal Brothers 
Flour Mills operating in Pakistan. Afzal Brothers Flour Mills 
has a flour production of 10 thousand tons per hour in its 
total 12 facilities. Having 26-year history, the company 
works for the domestic market for now but Muhammad 
Khalid Pervez states that their goal is to open abroad in 
the next period.

Indicating that they would like to establish a new flour 
mill unit which will adopt same state of the art technology 
used in the large facilities of Turkey, Pervez gives the fol-
lowing information on their investment goals: “In future 
we want to adopt further new technologies like Automa-
tic moisture control system and Automatic Color Sorter 
system. And for increasing our storage capacity we are 
currently working on installing silos.”

Expressing that the flour industry is one of the largest 
industries in Pakistan, Pervez says: “The future of flour 
industry is very bright in the Pakistan”. General Manager 
Pervez answers the questions of our magazine on their 
company and Pakistan flour industry.

Mr. PERVEZ, your company Afzal Brothers Flo-
ur Mills is one of the leading flour mills of Pakistan. 
Firstly, could you give some information on your 
company and how you have come to today? 

Afzal Brothers Flour Mills was established in 1988. The 

Dergimizin bu ayki konuğu Pakistan’da faaliyet göste-
ren Afzal Brothers Flour Mills’in Genel Müdürü Muham-
mad Khalid Pervez. Afzal Brothers Flour Mills, 12 tesi-
sin toplamında saatte 10 bin ton un üretim kapasitesine 
sahip. 26 yıllık bir geçmişe sahip olan firma, şuan için iç 
pazara yönelik çalışıyor ancak Muhammad Khalid Pervez 
hedeflerinin önünüzdeki dönemde yurtdışına açılmak ol-
duğunu belirtiyor. 

Uzun vadede Türkiye’deki büyük fabrikalarla eşdeğer 
teknolojilere sahip bir tesis kurmak istediklerini belirten 
Pervez, yatırım hedefleriyle ilgili ayrıca şu bilgiyi veriyor: 
“Gelecekte, otomatik nem kontrol sistemi ve otomatik 
renk ayırma sistemine de sahip olmak istiyoruz. Depo-
lama kapasitemizi arttırmak için de silo kurulumu üzerine 
çalışmaktayız.”

Un endüstrisinin Pakistan’daki en büyük endüstrilerden 
bir tanesi konumunda olduğunu da ifade eden Pervez, 
“Pakistan’da un endüstrisinin geleceği oldukça parlak” 
diyor. Genel Müdür Pervez, dergimizi firmaları ve Pakistan 
un sanayiyle ilgili sorularını yanıtlıyor.

Sayın PERVEZ, firmanız Afzal Brothers Flour Mills, 
Pakistan’ın sayılı un değirmenlerinden biri. Öncelikle 
bize firmanız ve bugünlere nasıl geldiğiniz hakkında 
biraz bilgi verir misiniz?

Afzal Brothers Flour Mills, 1988 yılında kuruldu. Un fab-
rikamızın başlangıç kapasitesi, 6 tesisten oluşuyordu. Şu 

pervez: “Our future business goals are very 
clearly defined in our minds. We want to es-
tablish a new flour mill unit which will adopt 
same state of the art technology used in tur-
key. We also want to increase our storage ca-
pacity by installing silos in this new unit. ”

pervez: “gelecekteki hedeflerimizi şimdiden belirledik. türkiye’de kullanılanla aynı ileri teknolojiye 
sahip yeni bir un değirmeni kurmak istiyoruz. Bu yeni tesise silo ekleyerek depolama kapasitemizi 
de arttırmak istiyoruz.”

“pakİstan’Da 
un EnDüstrİsİnİn 
gElECEğİ parlak”

“thE futurE Of 
flOur InDustry Is 

BrIght In pakIstan”
..............................................................
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initial capacity of our Flour Mill was 6 Bodies. Now with the 
grace of Allah Almighty we have a capacity of 12 Bodies. 
At first we were only producing whole wheat ATTA (Flour). 
With the passage of time as we adopted new technology 
and improve our industrial processes, we can now also 
produce MAIDA, FINE, SUJI and BRAN. Our wheat pro-
duct now contains the following percentage:

• ATTA - 55%
• MAIDA -15%
• BRAN-15%
• FINE-10%
• SUJI-5%

What can you say about your product variety and 
the position of your company in Pakistan market? 
Which properties of your company distinguish you 
from your rivals? 

Here at AFZAL Brother Flour Mill, we do not compromi-
se on the quality of our product. We adopt strict quality 
measures to make sure that our product quality remains 
same throughout the year. We have a separate Technical 
Quality Experts team to keep a check n balance on the 
standard of our product. This team has two core respon-
sibilities which are as following: 

• Check the quality of wheat before going into the pro-
duction

• Check the quality of product during production  phase  
It is due to our commitment to quality and quantity of 

our product that we have more than 150 Wholesale dea-
lers (Customers) in Pakistan and the number is continuo-
usly increasing day by day. Our customers have a strong 
confidence on our brand. Our products are registered 
under the following trademarks in Pakistan: 

• ATTA (Nafees)
• MAIDA (Nafees)
• SUJI (Nafees)
• FINE (Diamond)
• BRAN (Nafees)

Our brand is the most popular in the market of Lahore. 
Our 80 % sales are in this region. 

Could you give information on your facility, capa-
city and technologies you used? What can you say 
about the level of your company in capacity and 
technology usage?

AFZAL Brothers Flour Mill is a 12 bodies Mill, which 
mean that our production capacity per hour is 10,000 
kg. We have a state of the art Automatic wheat cleaning 
and washing system. We also have an automatic wheat 
grinding system. 

Are there any other fields you give service besides 
flour production? If there are other fields you working 

anda Allah’ın izniyle bu sayıyı 12’ye çıkardık. İlk başta sa-
dece tam buğday unu olan ATTA üretimi gerçekleştiriyor-
duk. Geçen süre zarfında, yeni teknolojileri benimsedik 
ve endüstriyel süreçlerimizi geliştirdik. Şu anda ATTA’nın 
yanı sıra Maida (Buğday Unu), Fine (İnce Un), Sujı (İrmik) 
ve Bran (Kepek) üretimi de yapıyoruz. Buğday ürünlerimi-
zin aşağıdaki oranlara sahiptir:

• ATTA - 55%
• MAIDA -15% 
• BRAN-15%
• FINE-10%
• SUJI-5%

Ürün çeşitliliğiniz ve Pakistan pazarındaki konu-
munuz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Firmanız, 
ülkenizdeki diğer rakiplerinizden hangi yönleriyle ay-
rılıyor?

Afzal Brothers Flour Mills olarak, ürün kalitesinden 
ödün vermiyoruz. Yıl boyunca ürünümüzün aynı kaliteye 
sahip olmasını sağlamak için çok katı kalite ölçütlerimiz 
var. Ürün kalitesi üzerinde kontrol ve denge sağlanması 
için bağımsız bir Teknik Kalite Uzman ekibimiz mevcut. 
Bu ekibin iki temel sorumluluğu bulunmaktadır:

• Üretime girmeden önce buğdayın kalitesinin kontrol 
edilmesi

• Üretim aşamasında ürün kalitesinin kontrol edilmesi
Bu ekibi kurmamızın nedeni de, Pakistan’da bulunan 

ve sayıları hızla artan 150’den fazla toptan satış bayimi-
zin (müşteri) ürün kalitemize ve miktarına olan bağlılığıdır. 
Müşterilerimiz, markamıza oldukça fazla güveniyor. Ürün-
lerimiz Pakistan’da aşağıdaki markalar altında sunulmak-
tadır:

• ATTA (Nafees)
• MAIDA (Nafees)
• SUJI (Nafees)
• FINE (Diamond)
• BRAN (Nafees)

Markalarımız, Lahore pazarında oldukça popülerdir. 
Satışlarımızın yüzde 80’ini bu bölgede gerçekleştiriyoruz.

Üretim tesisiniz, kapasiteniz ve kullandığınız tekno-
lojiler hakkında da bilgi verir misiniz? Firmanız kapa-
site ve teknoloji kullanımında hangi düzeyde?

Afzal Brothers Flour Mills, 12 tesisten oluşan bir kuru-
luş olduğu için üretim kapasitemiz saate 10 bin kg’dır. 
Son teknoloji otomatik buğday temizleme ve yıkama sis-
temine sahibiz. Ayrıca otomatik buğday öğütme sistemi-
miz de bulunmaktadır.

Un üretiminin yanı sıra hizmet verdiğiniz başka 
alanlar da var mı? Varsa biraz da diğer çalışmalarınız 
ya da ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Ayrıca Diamond çuvalları adı altında bir diğer endüstri-
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on or other products, could you give information also 
about them?

We have another industry names as Diamond bags. It ma-
nufactures plastic packing bags for Flour Mills, Sugar Mills 
and Fertilizers. It also manufactures the plastic color bag. 

Are you working only for the Pakistan market in the 
flour milling industry? Are there any export activities 
or do you have any goals for export?

Currently we are working only in the Pakistani market 
but our future goal is to increase our production and ex-
port Flour and MAIDA to other countries. 

As Afzal Brothers Flour Mills, what is your future 
goal for the investment and market objective?

Our future business goals are very clearly defined in our 
minds. We want to establish a new flour mill unit which 
will adopt same state of the art technology used in Tur-
key. We also want to increase our storage capacity by 
installing Silos in this new unit. Our business goal is that 
we want to target large food chains like McDonalds or 
K.F.C or Pizza Hut. Our goal is to become their supplier 
in this region.   

Could you give some information also on the flour 
industry in your country and the consumption habits 
of your people? What is the position of Pakistan in 
the world in terms of using milling technologies, flour 
production amount, quality and consumption?

Flour industry is one of the biggest industries of Pakis-
tan. There are almost 1000 Flour Mills only in the Punjab 
Province. Our country most population eats Rotti (CHA-
PATI made of Flour) three times a day. So there is a conti-
nuous demand of Flour throughout the year. We also have 
a association named as flour mill association to represent 
us. Our association has laboratories with modern testing 
equipment and their core responsibility is to check every 
Flour Mill’s samples, to make sure that that their product 
is healthy and in no way can damage human body. We 

ye de hizmet sunuyoruz. Un Değirmenleri, Şeker Fabrika-
ları ve Gübre için plastik çuval üretimi gerçekleştiriyoruz. 
Ayrıca renkli plastik torbalar da üretiyoruz.

Un değirmenciliğinde sadece Pakistan pazarına 
yönelik mi çalışıyorsunuz? İhracata yönelik bir çalış-
manız ve bununla ilgili hedefleriniz var mı?

Şu anda sadece Pakistan pazarına yönelik çalışıyoruz fa-
kat gelecekteki hedeflerimiz arasında üretimimizi arttırıp di-
ğer ülkelere un ve MAIDA ihracatı gerçekleştirmek yer alıyor.

Afzal Brothers Flour Mills olarak gelecekle ilgili ya-
tırım ve pazar hedefiniz nedir?

Gelecekteki hedeflerimizi şimdiden belirledik. Türkiye’de 
kullanılanla aynı ileri teknolojiye sahip yeni bir un değirme-
ni kurmak istiyoruz. Bu yeni tesise silo ekleyerek depola-
ma kapasitemizi de arttırmak istiyoruz. Firma olarak he-
defimiz ise McDonalds, K.F.C. ya da Pizza Hut gibi büyük 
gıda zincirleriyle birlikte çalışmak. Hedefimiz bu firmaların 
bölgemizdeki tedarikçileri olmak.

Biraz da ülkenizdeki un sanayi ve halkınızın tüketim 
alışkanlığı hakkında bilgi verir misiniz? Pakistan, de-
ğirmen teknolojileri kullanımı, un üretim miktarı, kali-
tesi ve tüketimi açısından hangi noktada?

Un endüstrisi, Pakistan’daki en büyük endüstrilerden bir 
tanesi konumunda. Sadece Pencap Eyaletinde neredeyse 
1000 tane un değirmeni bulunuyor. Ülke nüfusumuzun ço-
ğunluğu günde üç öğün Rotti (undan yapılmış [CHAPATI] 
pide) tüketiyor. Bu yüzden yıl boyunca daimi bir un talebi 
meydana geliyor. Bizleri temsil etmesi için ayrıca un değir-
mencilerine yönelik bir derneğimiz de bulunuyor. 

Derneğimiz modern test ekipmanlarına sahip ve temel 
sorumluluğu da, tüm un değirmenlerinden numuneler alıp 
ürünlerin sağlıklı olduğundan ve insan vücuduna zarar 
vermediğinden emin olmak. Tarıma dayalı bir ülkeyiz; bu 
sebepten ötürü de hükümetimiz en büyük buğday stok-
çusu konumunda. Hükümet düzenli aralıklarla un değir-
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are agriculture based country so our government is the 
biggest stock keeper of the wheat. Government supply 
wheat to Flour Mills on a regular basis. Flour Mills can 
also keep the stock of wheat. 

What do you think about the future development 
of your country especially in terms of flour industry?

The future of flour industry is very bright in the Pakis-
tan. The government of Pakistan fully supports the flour 
mill association.  Most of the wheat produced in Pakistan 
is used to fulfill the consumption requirement of people. 
But our government is taking steps to increase the wheat 
production in the country so that we can also emerge as 
the exporter of wheat and flour in the international market. 

What would you like to add?
We currently have automatic wheat cleaning and was-

hing system. We also have automatic wheat grinding 
system. In future we want to adopt further new technolo-
gies like Automatic moisture control system and Automa-
tic Color Sorter system. And for increasing our storage 
capacity we are currently working on installing silos. 

menlerine buğday tedariki sağlıyor. Un değirmenleri ken-
dileri de buğday stoku tutabiliyor.

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

Pakistan’da un endüstrisinin geleceği oldukça parlak. 
Pakistan hükümeti un değirmenlerine büyük destek sağ-
lıyor. Pakistan’da üretilen buğdayın çoğu tüketimde kul-
lanılıyor. Fakat hükümetimiz, ülkedeki buğday üretimini 
arttırmak için bazı adımlar atıyor; bu sayede uluslararası 
pazarda buğday ve un ihracatçısı olarak yer alabileceğiz.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Firmamız otomatik buğday temizleme ve yıkama siste-

mine sahip. Ayrıca otomatik buğday öğütme sistemimiz 
de bulunuyor. Gelecekte, otomatik nem kontrol sistemi 
ve otomatik renk ayırma sistemine de sahip olmak istiyo-
ruz. Depolama kapasitemizi arttırmak için de silo kurulu-
mu üzerine çalışmaktayız.



80 May • Mayıs 2014

ıntervıew • röportaj

MILLER MAGAZINE

Coupled with the ever present need for greater capa-
city, efficiency and profitability that is driving the activities 
of rice processors everywhere; food safety is increasingly 
the linchpin of successful operations in this increasingly 
competitive market. 

This interview with Bühler’s Food Safety Initiative team 
reveals how designing safety into every aspect of rice 
production is vital for each player in the supply chain and 
how HACCP and optimized equipment design can sup-
port the industry in achieving safe, high quality product 
that meets regulatory and consumer expectations.

Rustom Mistry as the Director of Sortex & Rice De-
partment of Bühler Group China and Southeast Asia, 
Béatrice Conde as Senior Expert Food Science & Tech-
nology and Raymond Herbert as Patent and Regulatory 
Specialist give the details of the subject.

What is driving the need for food safety and hygi-
ene today?

Rustom Mistry: Consumers are becoming more and 
more conscious of the safety of their food supply and be-

Gıda güvenliği; dünyanın her yerindeki pirinç işlemcile-
rinin daha büyük kapasite, verimlilik ve karlılık ihtiyaçları 
mevcut taleple birleştiğinde, rekabetin giderek arttığı bu 
pazardaki başarılı operasyonların temel taşıdır.

Bühler’in Gıda Güvenliği İnisiyatifi ekibi ile yapılan bu rö-
portaj; tedarik zincirindeki her bir oyuncu için pirinç üreti-
minin her açıdan güvenliğini tasarlamanın ne kadar önemli 
olduğunu, yasal beklentiler ve tüketici beklentilerini karşı-
layan güvenilir ve yüksek kaliteye sahip ürün elde etmede 
HACCP ve optimize edilmiş ekipmanların endüstriyi nasıl 
desteklediğini ortaya çıkarmaktadır.

Konuyla ilgili ayrıntıları Bühler Group Çin ve Güneydo-
ğu Asya Sorteks & Pirinç Bölümü Müdürü Rustom Mistry, 
Gıda Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Üst Düzey Uzmanı 
Béatrice Conde-Petit ile Patent ve Mevzuat Uzmanı Ray-
mond Herbert aktarıyor.

Günümüzde gıda güvenliği ve hijyen ihtiyacını orta-
ya çıkaran neden nedir?

Rustom Mistry: Tüketiciler tükettikleri gıdanın güvenliğiy-
le ilgili günden güne daha bilinçli hale geliyor ve talepleri de 

leading the way by putting the food safety 
at the center of rice handling processes, 
Bühler realizes its equipment and services 
by taking the increasing consumer expecta-
tions about the food safety and their effect 
on rice millers into consideration. Bühler’s 
food safety Initiative team told the details 
of the subject for our readers.

pirinç işleme süreçlerinin merkezine gıda 
güvenliğini koyarak bir ilke imza atan Bühler, 
ekipman ve hizmetlerini, gıda güvenliğiyle 
ilgili artan tüketici beklentilerini ve bunların 
pirinç değirmencileri üzerindeki etkisini göz 
önünde bulundurarak geliştiriyor. Bühler’in 
gıda güvenliği İnisiyatifi ekibi, konuyla ilgili 
ayrıntıları dergimizin okurları için anlattı.

pİrİnç İşlEmEDE 
gIDa güvEnlİğİ

fOOD safEty In 
rICE prOCEssIng

..............................................................
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coming increasingly demanding. Foodborne illnesses are 
the result of consuming contaminated foods, and rice, 
like any other crop, is at risk of contamination from many 
quarters. Ultimately, food quality goes hand in hand with 
food safety.

With supply chains becoming more complex, and the 
demand for rice rocketing, rice millers are forced to face 
the implications of producing contaminated product and 
are becoming more vigilant about safety. For some time, 
the need to fulfil the requirements of certification and 
third party auditing meant that it was only exporters that 
faced the challenges of food safety. However, as Domes-
tic and International Food Regulation Agencies have put 
ever greater emphasis on food safety, this issue has be-
gun to spread inexorably onto the agenda for local rice 
producers as well. 

What aspects of food safety are causing the grea-
test concern, and what contaminants are most pre-
valent in rice?

Béatrice Conde-Petit: Similar safety concerns prevail 
throughout the supply chain and reflect the need for atten-
tion to food safety at every stage of production. Contami-
nants that can enter rice include agricultural or processing 
chemicals, ranging from insecticides to factory lubricants. 
There can be foreign materials, such as glass, metal, 
sticks and unwanted grains. In addition, the rice might be 
contaminated with insects, molds, mycotoxins or bacteria.  

Critically, consumers nowadays lack inherent trust in 
their food supply and are anxious about the presence 
of these contaminants, particularly insects, heavy metals 
and processing adulterants, as well as unsound grains 
that will spoil their dishes. 

Meanwhile, food safety for rice millers, means addres-
sing pest infestation that can lead to losses in storage, 
spoilage of rice due to moulds and harmful bacteria, 
the removal of unsound grains and contamination with 
mycotoxins such as aflatoxin or by heavy metals.  They 
must also manage the cleaning and disinfection of their 
equipment.

Significantly, in premium markets, processors of bran-
ded and further processed rice must also meet ever more 
stringent regulatory requirements, including those regar-
ding the heavy metal content and levels of mycotoxin in 
rice. They need to comply with retailer audits of hygiene 
standards, so they need equipment that is designed for 
hygiene and is easy to clean. They must be able to eradi-
cate pests and reduce the potential for post-processing 
infection by Bacillus Cereus, while using fewer and fewer 
chemicals. These concerns reflect the breadth of risks 

her geçen gün artıyor. Gıda kaynaklı hastalıklar, kontamine 
gıda tüketiminin sonucunda meydana gelmektedir ve diğer 
ürünler gibi pirinç de birçok yönden kontaminasyon riskiy-
le karşı karşıyadır. Sonuçta, gıda kalitesi gıda güvenliğine 
bağlıdır.

Tedarik zincirlerinin daha kompleks hale gelmesi ve pi-
rinç talebinin de artmasıyla birlikte pirinç değirmencileri de 
kontamine ürün üretmenin etkileriyle yüzleşmeye zorlanıyor 
ve güvenlik konusunda daha tedbirli olmaya başlıyorlar. Bir 
süre için, sertifikasyon ve üçüncü taraf denetim gereklilikle-
rini yerine getirmek, sadece gıda güvenliğinin zorluklarıyla 
karşı karşıya kalan ihracatçıların yapması gerekenlerdi. Fa-
kat Yerli ve Uluslararası Gıda Maddeleri Yönetmeliği Kuru-
luşları, gıda güvenliğine daha da fazla önem verince, bu 
konu yerel pirinç üreticilerinin bile gündemlerine alındı.

Gıda güvenliğinin hangi yönleri büyük kaygıya ne-
den oluyor ve hangi kirletici maddeler pirinçte daha 
fazla bulunuyor?

Béatrice Conde-Petit: Benzer güvenlik endişeleri teda-
rik zinciri süreçlerinde de geçerli olmakta ve üretimin her 
aşamasında gıda güvenliğine dikkat etme ihtiyacını yan-
sıtmaktadır. Pirince bulaşabilecek kirletici maddeler, böcek 
öldürücü kimyasallardan fabrikalardaki yağlama madde-
lerine kadar değişiklik gösteren tarımsal kontaminantları 
ya da işleme kimyasallarını içerebilmektedir. Cam, metal, 
sap ve istenmeyen tahıllar gibi yabancı maddeler de olabil-
mektedir. Bunlara ek olarak pirince böcek, küf, mikotoksin 
veya bakteri de bulaşabilmektedir.

Günümüzde tüketicilerin gıda tedariklerine karşı ciddi bir 
güvensizliği bulunmaktadır ve yemeklerini bozacak çürük 
tanelerin yanı sıra özellikle böcek, ağır metaller ve işleme 
sürecinde kullanılan maddelerle ilgili büyük endişelere sa-
hiptirler.

Pirinç değirmencileri açısından gıda güvenliği ise; küf ve 
zararlı bakteriler, çürük tanelerin çıkarılması, aflatoksin ya 
da ağır metaller gibi mikotoksinlerle kontamine olmaktan 
kaynaklanan pirinç bozulması ve depolamada kayıplara 
yol açabilecek zararlı istilası anlamlarına gelmektedir. Ay-
rıca ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonuyla da baş 
etmek zorundadırlar.

Özellikle üst seviye pazarlarda bulunan markalı ve ile-
ri işlenmiş pirinç işleyicileri; pirinçteki ağır metal içeriği 
ve mikotoksin seviyesi de dahil olmak üzere daha katı 
düzenleyici gereksinimleri karşılamalıdır. Bunların, hijyen 
standartları denetiminde perakendecilerle uyumlu olmaları 
gerekmektedir. Bu sebeple de hijyen için tasarlanmış ve te-
mizlemesi kolay ekipmanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Daha 
az kimyasal kullanarak bu zararlılardan kurtulmalı ve işleme 
süreçleri sonrasında Bacillus Cereus bakterisi ile bulaşma 
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affecting the production of safe, high quality rice.

What can be done to address these concerns?
Rustom Mistry: Bühler has long partnered with rice 

processors globally in the production of high quality rice 
products. Critically, however, beautiful shiny rice does 
not guarantee food safety and careful attention is nee-
ded at every step of production in order to assess and 
eliminate the risks at each stage.   For rice processors, a 
formal Food Safety Management System, supported by a 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) prog-
ram, is fundamental to ensuring food safety and integrity 
of the end product. Interestingly, regulators are increa-
singly looking to HACCP as a mandatory requirement for 
all food processors and handlers.

What is involved in a HACCP program?
Rustom Mistry: HACCP involves conducting a ha-

zard analysis, i.e. assessing the contamination potential 
for each step of the production process and identifying 
measures to prevent or reduce the contamination or ‘ha-
zard’. Processing points where there is significant risk of 
contamination are determined as Critical Control Points 
(CCP). Critical limits need to be established for these, 
together with the corrective actions required to eliminate 
or control the hazard/contamination, if it arises. Once the 
process is assessed, CCPs identified and the corrective 

potansiyelini azaltmalıdırlar. Bu endişeler; güvenli, yüksek 
kaliteli pirinç üretimini etkileyen risklerin ne kadar fazla ol-
duğunu yansıtmaktadır.

Bu endişeleri gidermek için neler yapılabilir?
Rustom Mistry: Yüksek kalitede pirinç üretiminde Büh-

ler küresel olarak pirinç işleyicileriyle uzun süreli ortaklıklara 
sahip. Ancak, güzel ve parlak pirinç gıda güvenliğini garan-
ti etmez. Her bir aşamadaki riskleri belirlemek ve ortadan 
kaldırmak için üretimin her bir basamağında dikkat ve öze-
ne ihtiyaç duyulmaktadır.

Pirinç işleyicileri için HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik 
Kontrol Noktası) programı tarafından desteklenen resmi bir 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, nihai ürünün gıda güvenli-
ğini ve bütünlüğünü sağlamada oldukça önemlidir. HACCP 
zorunlu bir gereksinim olarak düzenleyiciler tarafından tüm 
gıda işleyicilerinde giderek daha fazla aranan bir sistem 
haline dönüştü.

HACCP programına neler dahil?
Rustom Mistry: HACCP; üretim sürecinin her bir aşa-

masının kontaminasyon potansiyelinin değerlendirilmesi 
gibi tehlike analizlerini ve kontaminasyonu ya da ‘tehlikeyi’ 
engellemek veya azaltmak için gerekli önemleri belirleme 
süreçlerini içermektedir. Önemli ölçüde kontaminasyon 
riskinin olduğu işleme noktaları, Kritik Kontrol Noktaları 
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actions established, processors can set up systems to 
monitor each CCP and maintain a record of the results of 
their monitoring. Verification procedures must be put in 
place that allow processors to monitor that their HACCP 
system is working well; and all documentation of sanitati-
on logs, supplier agreements, shipping documents reta-
ined, to allow cross-reference against any contamination 
that may arise.

Although HACCP cannot completely eliminate the risk 
of a hazard entering the rice product, it certainly helps to 
decrease the possibility to more acceptable levels. As the 
old adage goes ‘without monitoring and measurement, 
it is impossible to control a process’, and HACCP, when 
effectively deployed – and, importantly, continuously re-
viewed and improved – goes a long way to bringing the 
risk of contamination down to acceptable levels. 

What other elements help processors achieve gre-
ater safety and hygiene in plant?

Rustom Mistry: The design of a plant and its equ-
ipment plays a fundamental role in preventing potential 
contamination. 

If designed with clear zoning and pre-determined spa-
ce for operation, maintenance and the movement of per-
sonnel, a plant will already be one step ahead in terms of 
providing an environment that fosters hygienic producti-
on. A plant’s structure, as well as the conduits for its uti-
lity supplies also need to be constructed with sanitation 
in mind; and, critically, today’s plants must operate ‘dust 
free’ at all times, as areas where dust or rice particles can 
collect represent areas with significant potential for con-
tamination. Therefore, all equipment and accessories, 
such as bins and hoppers, must be designed to reduce 
the risk of dust build-up. 

What does well-designed equipment and plant in-
volve?

Rustom Mistry: Ease and speed of cleaning is vital; 
coupled with the avoidance of any crevices or hard ed-
ges on the housing or internally that can allow dust to 
accumulate. Bühler equipment features easy access 
through easily removable machine covers and screens, 
etc. that are simple and quick to change; and sealing 
systems that prevent any dust leaking out into the plant. 
The equipment is designed to be either well sealed to the 
floor or clear of the floor, to ensure thorough cleaning at 
the base of the machine.

The plant should be designed to have an ‘airlock 
entry’, to avoid dust coming into the plant, and have 
smooth flooring, sealed and rounded off where it me-
ets the walls, to avoid crevices where dust can built-up. 

(KKN - CCP) olarak belirlenmektedir. Ortaya çıkabilecek 
tehlikeyi / kontaminasyonu ortadan kaldırmak veya kontrol 
etmek için gerekli düzeltici eylemlerle birlikte kritik limitler 
de belirlenmelidir. Süreç değerlendirildiğinde, KKN’ler ta-
nımlanır ve düzeltici eylemler uygulanır. İşleyiciler her bir 
KKN’yi görüntülemek ve bu görüntüleri kaydetmek için 
bazı sistemler kurabilir. İşleyicilerin, HACCP sistemlerinin 
iyi çalışıp çalışmadığını izlemelerine izin veren doğrulama 
prosedürlerini uygulaması ve ortaya çıkabilecek herhangi 
bir kontaminasyona karşı çapraz referansa olanak sağla-
yan sanitasyon günlüklerini, tedarikçi anlaşmalarını, nakliye 
belgelerini muhafaza etmeleri gerekir.

HACCP pirinçte oluşabilecek tehlike riskini tamamen 
ortadan kaldıramasa da olasılığını daha kabul edilebilir 
seviyelere indirmeye yardımcı olmaktadır. “Görüntüleme 
ve ölçme olmadan bir süreci kontrol etmek imkansızdır” 
deyişinde de olduğu gibi HACCP gibi bir sistem etkin bir 
şekilde uygulandığında ve sürekli olarak incelenip gelişti-
rildiğinde, kontaminasyon riski kabul edilebilir seviyelere 
getirilebilmektedir.

İşleyicilerin tesislerinde daha fazla güvenlik ve hij-
yene ulaşmalarını sağlayacak diğer unsurlar nelerdir?

Rustom Mistry: Tesisin ve ekipmanların tasarımı, po-
tansiyel kontaminasyonu engellemede çok önemli bir rol 
oynar.

Bir tesis; operasyon, çalışma, bakım ve personel hare-
keti için net bir imar ve önceden belirlenmiş açık alanlarla 
tasarlandığında, zaten hijyenik üretime imkan tanıyan bir 
ortamın sağlanmasında bir adım önde olacaktır. Bir tesisin 
yapısı, yardımcı tesisatlar için gereken kanalların yanı sıra 
sanitasyon da göz önünde bulundurularak inşa edilmelidir. 
Toz ve pirinç parçacıklarının olduğu yerlerde önemli dere-
cede kontaminasyon potansiyeli bulunduğu için günümüz 
tesisleri daima ‘toz bulundurmayacak’ şekilde işletilmelidir. 
Bu sebeple, tahıl depolanan silo ve hazneler toz oluşumu 
riskini azaltacak şekilde tasarlanmalıdır.

İyi tasarlanmış bir ekipman ve tesiste neler bulunur?
Rustom Mistry: Yerleşim yerindeki ya da tesis içerisin-

de toz birikmesine neden olabilecek tüm yarık ve keskin 
kenarların önlenmesiyle birlikte  temizliğin kolaylığı ve hızı 
da oldukça önemlidir. Bühler ekipmanları; basit ve hızlı 
değişime olanak tanıyan rahatlıkla çıkarılabilen makine ka-
pakları, elekleri, v.b. ile tesise toz girmesini önleyen sız-
dırmazlık sistemleri sayesinde, kolay erişim sağlamaktadır. 
Ekipmanlar, makine tabanında derinlemesine temizlik sağ-
lamak için ya zemine çok iyi bir şekilde monte edilecek ya 
da zeminden yukarıda olacak şekilde tasarlanmıştır.

Tesis; toz girişini engellemek için ‘hava kilidi girişine”, toz 
birikimlerinin olabileceği yarıklardan kaçınmak için de düz-
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Critically, a well-designed aspiration system must be 
built in to every modern plant seeking to meet today’s 
stringent standards of good product quality, sanitation 
and hygiene. Any aspiration system must be engineered 
well, in order to meet the stringent criteria necessary to 
achieve a ‘dust free’ plant.

What particular advantages does Bühler equip-
ment bring?

Rustom Mistry: Bühler’s state-of-the-art rice proces-
sing solutions are designed for continuous and troub-
le-free operation; carefully designed and calculated on 
paper, prior to installation, to ensure efficient and rapid 
fulfilment from order to commissioning. Every element of 
design is tailored to the highest international safety and 
hygiene standards, including the optimum design of aspi-
ration and spouting systems, as well as built-in space for 
operation and maintenance around each machine. 

Raymond Herbert: Peace of mind is a crucial element 
of Bühler’s offering. All our solutions meet and invariably 
exceed customer expectations and the EC’s Machinery 
Directive, which dictates that all processing machinery is 
safe and contributes to the prevention of contamination. 
We provide certification for all our machines to support 
rice processors in achieving their own compliance and 
HACCP fulfilment, as all materials that come into contact 
with the food stream are required to have suitable docu-
mentation, to prove they are safe for food contact.

Plastics are particularly subject to stringent controls, 
when used in food contact areas, and increasing awa-
reness of the potential for constituent materials used in 
plastics being absorbed by food, particularly by fatty or 
acidic food products, mean that stringent controls now 
apply to their use. 

The controlled use of plastics and stainless steel 
components that prevent entrapment of product in re-
cesses or voids is an inherent part of the design of each 
and every piece of Bühler equipment, which is supplied 
with full instructions and advice on cleaning methods 
and materials, cleaning intervals and maintenance. We 
have even carried out in-depth surveys to examine the 
dust emissions during sorting and can provide rice pro-
cessors with a validated report to illustrate the minute 
levels of dust present around a Bühler machine, when 
sorting grain. 

Rustom Mistry: Flexibility for the future is incorpora-
ted into Bühler’s design. Automation brings less down 
time and more effective production up-time, while higher 
yields and lower power consumption costs are possible, 
thanks to cutting edge technology and Bühler’s extensive 

gün, sızdırmaz ve duvarlarla buluşan yerlerde yuvarlatılmış 
bir zemine sahip olacak şekilde tasarlanmalıdır. İyi tasar-
lanmış bir havalandırma sistemi, özellikle günümüzün katı 
standartları arasında yer alan iyi ürün kalitesi, sanitasyon 
ve hijyen standartlarını karşılayacak tüm modern tesislere 
kurulmalıdır. ‘Tozdan arındırılmış’ bir tesis elde etmek için 
gerekli olan zorlu kriterleri karşılamak, herhangi bir hava-
landırma sistemini iyi bir şekilde tesise kurmaya bağlıdır.

Bühler ekipmanlarının özel avantajları nelerdir?
Rustom Mistry: Bühler’in son teknoloji pirinç işleme 

çözümleri, sürekli ve sorunsuz operasyonlar için kurulum-
dan önce kağıt üzerinde dikkatlice hesaplanmış olarak ta-
sarlanmıştır. Bu ekipmanlarla siparişten işletmeye almaya 
kadar etkili ve hızlı sonuçlar alınmaktadır. Her makinenin 
etrafında işletme ve bakım için dahili alanın yanı sıra hava-
landırma ve boşaltım sistemlerinin optimum tasarımını da 
içeren her bir unsurun tasarımı, yüksek uluslararası güven-
lik ve hijyen standartlarına göre hazırlanmıştır.

Raymond Herbert: Bühler’in çözümlerinde gönül rahat-
lığı oldukça önemli bir unsurdur. Tüm çözümlerimiz; bütün 
işleme makinelerinin güvenilir olması ve kontaminasyonu 
engellemeye katkıda bulunması gerektiğini belirten AT 
Makine Yönetmeliği’nin gereksinimlerini karşılamakta ve 
her zaman müşterilerin beklentilerini aşmaktadır. Gıdayla 
temas eden tüm malzemelerin güvenilir olduklarını kanıt-
lamak için uygun belgelere sahip olmak gerekir. Bu yüz-
den pirinç işleyicilerine, HACCP ile uyum sağlamalarına 
yardımcı olacak şekilde tüm makinelerimizin sertifikalarını 
sağlamaktayız.

Gıda ile temas eden alanlarda kullanılan plastikler, çok 
katı kontrollerden geçmektedir. Özellikle yağlı ya da asidik 
gıda ürünleri tarafından absorbe edilen plastiklerde kullanı-
lan malzemeler için potansiyel farkındalığın giderek artma-
sı, sıkı kontrollerin artık bu maddelerin kullanımları için de 
geçerli olduğu anlamına gelmektedir. 

Girinti ya da boşlukların içinde ürünün sıkışmasını ön-
leyecek plastik ve çelik bileşenlerin kontrollü kullanımı; 
temizlik yöntemleri ve malzemeleri, temizlik aralıkları ve 
bakımla ilgili talimat ve öneriler sunma, Bühler ekipman-
larını her birinin tasarımının ayrılmaz bir parçasıdır. Hatta 
sınıflandırma süresince toz emisyonlarını incelemek için 
detaylı araştırmalar yürütüyoruz ve tahıl sınıflandırılması 
yapılırken Bühler makinelerinin etrafındaki toz seviyelerini 
dakika dakika gösteren onaylı raporu, pirinç işleyicilerine 
sunabilmekteyiz.

Rustom Mistry: Gelecek için esneklik Bühler tasarım-
larında ele alınan bir unsurdur. Otomasyon bakım süresi-
ni azaltır ve daha etkin üretim süresi sağlar. İleri teknoloji 
ve Bühler’in kapsamlı mühendislik uzmanlığı sayesinde, 
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engineering expertise. Excellent design and good auto-
mation ensures immediate start-up with no choking in 
plant.  Pneumatic slide gates automatically close follo-
wing power cuts, preventing the machine from crushing 
product during the restart, thus reducing broken ones 
and increasing yield.  Ultimately, Bühler understands and 
embraces the sanitation requirements of a modern, dust 
free plant that meets the need of international standards, 
and maintains its aesthetic appeal, making the plant an 
enjoyable environment to work in and a source of pride 
for mill owners and personnel alike, for decades to come.

Bühler’s offering is far greater than machinery tho-
ugh, can you say more?

Béatrice Conde-Petit: Bühler and the Bühler Food 
Safety Initiative can support processors at every step of 
the way, towards achieving the ultimate in safe and high 
quality end product, through consultancy and advice, as 
well as the highest quality hygienic solutions.

We can advise customers on how to control mycotoxin 
levels. For instance, we can provide details of how losses 
due to pests or the formation of mycotoxin can be cut 
through appropriate drying and storage. We are also bu-
ilding our knowledge around heavy metal contamination 
and methods for controlling them. Bühler’s state-of-the-
art grain sorting capabilities can be used to remove con-
taminants, such as insects, sticks, metal and other grains 
for example, to help achieve not only the highest quality 
end product, but also a safer end product.

Drawing on our 150 years’ experience, we offer con-
sultancy support to rice processors, looking to achieve 
the optimum factory design that encompasses efficiency, 
quality and safety throughout.  

Where is Bühler’s expertise already bringing bene-
fits to rice processors?

Rustom Mistry: We have already installed processing 
plants throughout the world, to support rice processors in 
meeting today’s stringent safety and hygiene requirements.

In the US, Bühler worked with the largest mill in Cali-
fornia, on a 75 t/h facility that transforms paddy to white 
rice, 24 hours a day, with the minimum risk of conta-
mination. In India, the most important exporter of first 
class basmati and other rice varieties turned to Bühler to 
create the ideal layout of its multi-floor system, with low 
operating costs, giving maximum yield, with low breaka-
ges, at a rate of 20 t/h. 

Other installations include a fully automated plant, 
which increased the capacity and lowered operating 
costs for Thailand’s number one rice exporter of first 

yüksek verim ve düşük enerji tüketimi gerçekleştirilebilir. 
Mükemmel tasarım ve iyi bir otomasyon, tesiste tıkanma 
olmadan hızlı başlangıç sağlar. Elektrik kesintilerinde pnö-
matik sürgülü kapılar otomatik olarak kapanır; bunun so-
nucunda da makinenin yeniden başlama sırasında ürünün 
ezilmesi engellenir ve böylece kırık ürün sayısı azaltılıp ve-
rim arttırılır. Sonuçta, Bühler; uluslararası standartları karşı-
layan modern ve toz barındırmayan bir tesisin sanitasyon 
gereksinimlerini anlayıp uygulamaktadır. Böylece tesis, de-
ğirmen sahipleri ve personeli için gelecek on yıllar boyunca 
çalışması keyif veren, gurur kaynağı olan ve estetik görü-
nümünü sürdüren bir ortam olmaktadır.

Bühler’in sunduğu hizmet makinenin ötesinde. Bu 
konuda başka neler söyleyebilirsiniz?

Béatrice Conde-Petit: Güvenli ve yüksek kaliteli nihai 
ürün elde etmede Bühler ve Bühler Gıda Güvenliği İnisiya-
tifi, yüksek kalite hijyenik çözümlerin yanı sıra danışmanlığı 
ve önerileriyle her adımda işleyicileri destekleyebilmektedir.

Mikotoksin seviyelerini kontrol etmede müşterilerimi-
ze tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Örneğin, doğru kurula-
ma yöntemleri ile zararlı ya da mikotoksin oluşumundan 
kaynaklanan kayıplarla ilgili detayları sunabiliriz. Ayrıca, 
müşterilerimizle ağır metal kontaminasyonu ve kontrol 
yöntemleriyle ilgili bilgilerimizi de paylaşıyoruz. Bühler’in 
ileri teknoloji tahıl sınıflandırma yetileri; sadece yüksek ka-
lite nihai ürün elde etmeye değil, ayrıca güvenilir nihai ürün 
elde etmeye de yardımcı olabilmek için böcek, sap, metal 
ve diğer tahıllar gibi kontaminantları ortadan kaldırmada 
kullanılabiliyor.

150 yıllık tecrübemize dayanarak; verimlilik, kalite ve 
güvenlik sağlayan optimum fabrika tasarımını amaçlayan 
pirinç işleyicilerine destek sunuyoruz.

Bühler uzmanlığının halihazırda fayda sağladığı pi-
rinç işleyicileri nerelerde bulunuyor?

Rustom Mistry: Biz halihazırda dünyanın her yerinde, 
günümüzün sıkı güvenlik ve hijyen gereksinimlerini karşı-
lama konusunda pirinç işleyicilerini destekleyen işleme te-
sisleri kurduk.

Bühler ABD’de, minimum kontaminasyon riskiyle çeltiği 
beyaz pirince dönüştüren ve saatte 75 tonluk üretim ger-
çekleştiren Kaliforniya’nın en büyük değirmeni ile birlikte 
çalıştı. Hindistan’da, birinci sınıf basmati ve diğer pirinç 
çeşitlerinin en önemli ihracatçısı, saatte 20 tonluk üretim 
yapan çok katlı tesisinin ideal yerleşiminde düşük işletme 
maliyetleri, maksimum verim ve düşük oranda kırılmayı 
sağlamak için Bühler’i tercih etti.

Diğer kurulumlar arasında; Tayland’ın en büyük birinci 
kalite pirinç ihracatçısı için kapasiteyi arttıran ve işletim ma-
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class quality rice, a 40t/h paddy to white rice production 
process in China and a specially developed Pneumatic 
RiceLift for the pneumatic conveying of Japonica rice in 
Japan. The RiceLift gives flexible, residue free conveying, 
eliminates grain breakage, and helps Japanese proces-
sors fulfil on the high standards of traceability, sanitation 
and HACCP they require. 

What does the future hold? 
Rustom Mistry: Rice processing plants in future will 

inevitably move from manual operation to industrialized 
and automated plants, based on both single and multi-
level floor concepts, capable of processing multiple dif-
ferent rice varieties. They will feature the ultimate in pro-
duct safety and hygiene, tracking product, to ensure that 
the end consumers feel safe about the food they buy. 
Currently, this is critical to exporters, but will also affect 
domestic producers, in the longer term. Food safety has 
been a topic that has been addressed for a long time in 
the food industry and will now be enforced in many rice 
exporting countries, as the basic prerequisite for export. 
Bühler, with its international and worldwide expertise and 
global presence, with local understanding of each market 
is ready to serve the industry to make a step-change in 
the field of safe and hygienic rice processing.

liyetlerini düşüren tam otomatik tesis, Çin’de çeltiği saatte 
40 tonluk kapasite ile pirince işleme tesisi ve Japonya’da 
Japonica pirincin pnömatik taşıma sistemiyle taşınması 
için özel olarak geliştirilmiş Pnömatik RiceLift yer almak-
tadır. RiceLift esnek ve kalıntısız taşıma sağlamakta, tahıl 
kırılmalarını ortadan kaldırmakta ve Japon işleyicilere izle-
nebilirlik, sanitasyon ve HACCP standartlarını yerine getir-
me konularında yardımcı olmaktadır.

Gelecekte bizleri neler bekliyor?
Rustom Mistry: Pirinç işleme tesisleri, gelecekte tekli ve 

çoklu düzey zemin konseptlerine dayalı ve kaçınılmaz ola-
rak birden çok pirinç çeşidini işleyebilecek şekilde manuel 
operasyondan endüstriyel ve otomatik tesislere dönüşe-
cekler. Nihai müşterilerin aldıkları ürünlere güven duyma-
larını sağlamak için bu tesisler en yüksek seviyede ürün 
izleme, ürün güvenliği ve hijyenini sunacaktır. Günümüzde 
bu durum, ihracatçılar için oldukça önemlidir fakat uzun 
vadede yerel üreticileri de etkileyecektir. Gıda güvenliği 
uzun zamandır gıda endüstrisinde önemi vurgulanan bir 
konu ve bu konu, pirinç ihracatı gerçekleştiren birçok ülke 
tarafından ihracatın önkoşulu olarak uygulanacaktır. Her bir 
pazarın yerel anlayışına sahip olan Bühler, uluslararası ve 
dünya çapındaki uzmanlığı ve küresel varlığı ile güvenilir 
ve hijyenik pirinç işleme alanında endüstrinin yükselmesine 
hizmet etmeye hazırdır.
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World Rice Market and 
Turkey 

Dünya Pirinç Pazarı ve Türkiye
..........................................................................................................

Increasing stably in the recent years, the rice production of the world 
has reached 470 million tons in 2012/13 season. however only 35-40 
million tons of this production is subjected to the trade as a great 
part of the rice production is consumed in the regions where the 
production is made. the largest exporter countries in the world in 
2012/13 season are India and thailand; the largest importers are 
China and nigeria.

Dünyada son yıllarda istikrarlı bir şekilde artan pirinç üretimi, 2012/13 
sezonunda 471 milyon tona ulaşmıştır. ancak pirinç üretiminin büyük 
bir bölümünün üretildiği bölgede tüketilmesi nedeniyle sadece 35-40 
milyon ton pirinç uluslararası ticarete konu olabilmektedir. 2012/13 
sezonu itibariyle dünya pirinç ticaretindeki en büyük ihracatçı ülkeler 
hindistan ve tayland, en büyük ithalatçı ülkeler ise çin ve nijerya’dır.

It is estimated that the gene center of rice that is quite 
an old cultivar is India and China in Southeast Asia. It is 
presumed that the first rice cultivation started to be made 
in 3000s B.C. and it entered to Europe in 300 B.C., to the 
American continent at the end of the 17th century and to 
Turkey approximately 500 hundred years ago.

Although it has small amount of protein in itself, rice 
is the second mostly used grain product after wheat in 
human nutrition as it is rich in amino acids necessary for 
nutrition. Besides it is the main nutritional source of more 
than half of people in the world.

Being the only cereal type that can germinate in the water 
and growing by using the oxygen dissolved in the water, rice 
has an important place in most of the countries’ agriculture 
including Turkey in terms of that it can be grown in saline and 
alkaline lands, it is effective on land reclamation of them and 
it helps obtaining economic efficiency from these lands. Ho-
wever a great part of world rice production is made in tropical 
and temperate zones that provide the growing conditions.

Oldukça eski bir kültür bitkisi olan çeltiğin gen merkezi-
nin Güneydoğu Asya’da Hindistan ve Çin olduğu tahmin 
edilmektedir. İlk çeltik tarımının ise M.Ö. 3000’li yıllarda ya-
pılmaya başladığı, Avrupa’ya M.Ö. 300’de, Amerika kıtası-
na 17. yüzyıl sonlarında, Türkiye’ye ise yaklaşık olarak 500 
yıl önce girdiği tahmin edilmektedir.

Bileşiminde az protein bulundurmasına karşın beslenme 
için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, 
insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan 
tahıl ürünüdür. Aynı zamanda dünyadaki insanların yarıdan 
fazlasının da ana besin kaynağıdır.

Su içerisinde çimlenebilen tek tahıl cinsi olan ve suda 
erimiş oksijeni kullanarak gelişen çeltik, tuzlu ve alkali ara-
zilerde yetişebilmesi, bu arazilerin ıslahında etkili olması 
ve bu topraklardan ekonomik verim alınması açısından 
da, Türkiye dahil birçok ülkenin tarımında önemli bir yere 
sahiptir. Ancak dünya çeltik üretiminin büyük bir bölümü, 
yetişme koşullarını sağlayan tropik ve ılıman bölgelerde ya-
pılmaktadır.
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Grain plantation is made in a part of approximately 700 
million hectares of world cultivation areas that is estima-
ted nearly 1,5 billion hectare. Rice is planted on nearly 22 
% of this area used for grain plantation (160.26 million 
hectares in 2011) and the rice amount obtained from this 
area has 28 % share in the total grain production.

Most of the rice cultivation areas in the world are in 
Asian continent. China with 30 million ha, India with 45 
million ha, Indonesia with 12 million ha, Bangladesh with 
12 million ha, Thailand with 11 million ha are the Asian 
countries who have the rice cultivation area most. Only 
India, China and Indonesia have more than 50 % shares 
of world rice cultivation areas.

WORLD RICE PRODUCTION AND 
LEADING PRODUCER COUNTRIES 
According to the report of IGC dated as 25th April 

2014; the world rice production, which was 449 million 
tons in 2010/11 season, reached to 466 million tons with 
an increase of 17 million tons in 2011/12 season. Esti-

Yaklaşık 1.5 milyar hektar olarak tahmin edilen dünya ta-
rım alanlarının 700 milyon hektarına yakın bir bölümünde 
tahıl ekimi yapılmaktadır. Tahıl ekimi için kullanılan bu ala-
nın yaklaşık yüzde 22’sine çeltik ekilmektedir (2011 yılında 
160.26 milyon hektar) ve bu alandan üretilen çeltik miktarı, 
toplam tahıl üretimi içerisinde yüzde 28 paya sahiptir. 

Dünyadaki çeltik ekim alanlarının çok büyük kısmı Asya 
kıtasında yer almaktadır. Çin yaklaşık 30 milyon ha, Hindis-
tan 45 milyon ha, Endonezya 12 milyon ha, Bangladeş 12 
milyon ha, Tayland 11 milyon ha ile dünyada en fazla çeltik 
ekim alanına sahip olan Asya ülkeleridir. Sadece Hindis-
tan, Çin ve Endonezya dünya çeltik ekim alanında yüzde 
50’den daha fazla paya sahiptir. 

DÜNYA PİRİNÇ ÜRETİMİ VE 
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
IGC’nin 25 Nisan 2014 tarihli raporuna göre; 2010/11 

sezonunda 449 milyon ton olan dünya pirinç üretimi, 
2011/12 sezonunda 17 milyon tonluk artışla 466 milyon 
tona ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda dünya pirinç üretimi-
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mating that world rice 
production in 2012/13 
reached to 471 million 
tons with an increase 
of 5 million tons com-
pared to the previous 
season; IGC foresees 
a 4 million-ton (475 
million tons) increase 
for 2013/14 season.

Considering on co-
untry basis, it is seen that an important part of world rice 
production is made by China, India, Indonesia, Bangladesh 
and Vietnam. According to the USDA data; 248 million 
tons of 471 million-ton rice production in 2012/13 season 
is made by China and India (143 million tons by China, 
105 million tons by India). Indonesia with 36,5 million tons, 
Bangladesh with 333 million tons, Vietnam with 27,5 million 
tons and Thailand with 20,2 million tons follow these  two 
countries.

When the IGC data about the period-end stocks 
is analyzed; the stocks that were 100 million tons in 
2010/11 season and 107 million tons in 2011/12 season 
are estimated to reach to 110 million tons in 2012/13 
season. The foresight of stocks for 2013/14 season is 
111 million tons.

nin bir önceki sezona 
oranla 5 milyon ton 
artışla 471 milyon tona 
ulaştığını tahmin eden 
IGC, 2013/14 sezonu 
için de 4 milyon tonluk 
(475 milyon ton) bir ar-
tış öngörüyor.

Ülkeler bazında ba-
kıldığında dünya pirinç 
üretiminin büyük bir 

kısmının Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Viet-
nam tarafından yapıldığı görülmektedir. USDA verilerine 
göre; 2012/13 sezonunda 471 milyon ton civarında olan 
dünya pirinç üretiminin 248 milyon tonu (Çin 143 milyon 
ton, Hindistan 105 milyon ton) Çin ve Hindistan tarafından 
üretilmektedir. Bu 2 ülkeyi 36,5 milyon tonla Endonezya, 
33 milyon tonla Bangladeş, 27,5 milyon tonla Vietnam ve 
20,2 milyon tonla Tayland takip etmektedir.

Dönem sonu stoklarıyla ilgili IGC verileri incelendiğinde; 
2010/11 sezonunda 100 milyon ton, 2011/12 sezonunda 
107 milyon ton olan dönem sonu stoklarının, 2012/13 se-
zonunda 110 milyon tona ulaştığı görülmektedir. 2013/14 
sezonuyla ilgili stok öngörü ise 111 milyon ton.

Asya ülkeleri, dünya çeltik ekilişinin yüzde 89’unu, üre-
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Asian countries realize the 89 % of world rice plantati-
on and 90 % of the production. Among these countries 
People's Republic of China has the 19 % of world rice plan-
tation and 30,4 % of the production. According to the FAO 
and USDA data; China ranks first in the world rice producti-
on. India ranks second in the world with a share of 22,1 %.

The productivity of paddy rice obtained from per unit 
area is continuously increasing in the worldwide. Accor-
ding to 2009 data; the world rice production in 2009 inc-
reased % 45 compared to 1980 and % 15 compared to 
1990. World rice average productivity is 420 kg/da. Corn 
ranks first with 954 kg/da in terms of productivity. Japan 
and USA follow corn with 670/750 kg/da. In Turkey the 
productivity rate to decare is above the world average 
and it is 778 kg/da according to FAO and official figures. 

The rice production in the world is between 430 and 
460 million tons annually. 

WORLD RICE CONSUMPTION AND 
MAJOR CONSUMER COUNTRIES
While wheat is consumed as the essential nutrient in the 

countries like Turkey, the essential nutrient in Asian count-
ries is rice. Realizing the 90 % of world rice production, 
these countries consume a great part of their producti-

timin ise yüzde 90’ını gerçekleştirmektedir. Bu ülkeler ara-
sında Çin Halk Cumhuriyeti, dünya çeltik ekilişinin yüzde 
19’una, üretiminin ise yüzde 30,4’üne sahiptir. FAO ve 
USDA verilerine göre; Çin, çeltik üretim miktarında dünya 
birincisidir. Hindistan ise yüzde 22.1’lik payıyla dünyada en 
çok pirinç üreten ikinci ülke konumundadır.

Çeltikte birim alandan elde edilen verimlilik ise dünya ge-
nelinde sürekli artmaktadır. 2009 yılı verilerine göre; dünya 
çeltik üretimi 2009 yılında, 1980’e göre yaklaşık yüzde 45, 
1990 yılına göre yüzde 15 artmıştır. Dünya çeltik verimlilik 
ortalaması 420 kg/da’dır. Mısır, verimlilik bakımından 954 
kg/da ile birinci sırada yer almaktadır. Mısır’ı 670-750 kg/
da verimlilik ile Japonya ve ABD izlemektedir. Türkiye’de 
ise dekara verimlilik dünya ortalamasının üzerinde olup 
FAO ve resmi rakamlara göre 778 kg/da’dır.

Dünyada yıllık 430 ile 460 milyon ton arasında çeltik üre-
timi yapılmaktadır. 

DÜNYA PİRİNÇ TÜKETİMİ VE 
BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER
Türkiye gibi ülkelerde temel besin maddesi olarak buğday 

tüketilirken, Asya ülkelerinin önde gelen besin maddesi pi-
rinçtir. Dünya pirinç üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiren bu 
ülkeler, üretimlerinin büyük bölümünü iç pazarda tüketmek-
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ons in the domestic market. In the report of IGC dated as 
25th April June 2014; the rice consumption, which was 
445 million tons in 2010/11 season and 459 million tons 
in 2011/12 season, is stated to reach 468 million tons in 
2012/13 season. According to this; world rice consump-
tion has made an increase of 9 million tons in 2012/13 
season compared to the previous season. The world rice 
consumption foresight of IGC for 2013/14 season points 
a 7 million-ton increase. According to this; in 2013/14 se-
ason world rice consumption will reach 475 million tons.

USDA data is almost at the same level with IGC data. 
According to the report of USDA; China ranks first in rice 
consumption with 143 million tons as well as production. 
India with 105,2 million tons, Indonesia with 36,5 million 
tons, Bangladesh with 33,8 million tons and Vietnam with 
27,5 million tons follow China. When the consumption 
amounts are analyzed, it is seen that 52,6 % of world rice 
consumption is realized by China and India.

WORLD RICE TRADE
35-40 million tons, in other words 7-8 %, of world rice 

production is subjected to the international trade. The 
main reason of this small amount subjected to the in-
ternational trade is that as it is mentioned above, Asian 
countries who make the large amount of production also 
are the main consumers of that production.

tedirler.  IGC’nin 25 Nisan 2014 tarihli raporunda; 2010/11 
sezonunda 445 milyon ton, 2011/12 sezonunda 459 milyon 
ton olan dünya pirinç tüketiminin, 2012/13 sezonunda 468 
milyon tona ulaştığı belirtilmektedir. Buna göre dünya pirinç 
tüketimi, 2012/13 sezonunda, bir önceki sezona kıyasla 9 
milyon tonluk bir artış kaydetti. IGC’nin 2013/14 sezonuna 
ilişkin dünya pirinç tüketim öngörüsü ise 7 milyon tonluk bir 
artışa işaret ediyor. Buna göre 2013/14 sezonunda dünya 
pirinç tüketimi 475 milyon tona ulaşacak.

USDA verileri de IGC verileriyle hemen hemen aynı dü-
zeydedir. USDA’nın raporuna göre de; 2012/13 sezonun-
da, dünya pirinç üretiminde olduğu gibi tüketiminde de 
Çin 143 milyon tonla ilk sırada yer almaktadır. Çin’i 105,2 
milyon tonla Hindistan, 36,5 milyon tonla Endonezya, 33,8 
milyon tonla Bangladeş, 27,5 milyon tonla Vietnam izle-
mektedir. Tüketim miktarları incelendiğinde dünya pirinç 
tüketiminin yüzde 52,6’sı Çin ve Hindistan’ın tarafından 
gerçekleştirildiği görülmektedir.

DÜNYA PİRİNÇ TİCARETİ
Dünya pirinç üretiminin ancak 35-40 milyon tonu, yani 

yüzde 7-8’si uluslararası ticarete konu edilmektedir. Ulus-
lararası ticarete konu edilen pirinç miktarının bu kadar az 
olmasının temel nedeni, yukarıda da değinildiği gibi üreti-
min büyük miktarını yapan Asya ülkelerinin, aynı zamanda 
pirincin ana tüketicisi konumunda olmalarıdır.
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According to the last report of IGC; international rice 
trade that was 36 million tons in 2010/11 season reached 
39 million tons in 2011/12 season. Showing that world 
rice trade declined 1 million tons and decreased to 38 
million tons in 2012/13 season, IGC report foresees that 
world rice trade will reach to 39 million tons with an inc-
rease of 1 million tons in the new season. Thailand is the 
country exporting rice the most. However Thailand lost 
its power in export to India and Vietnam in 2011/12 sea-
son. Rising to the top in the world rice export with a 10,4 
million-ton figure in 2011/12 season, India continued to 
this leadership in 2012/13 season. Falling behind Vietnam 
in the rice export of 2011/12 season, Thailand rose again 
in 2012/13 season and ranked second after India with 
over 6,5 million tons of export.

IGC’nin son raporuna göre; 2010/11 sezonunda 36 milyon 
ton olan uluslararası pirinç ticareti, 2011/12 sezonunda 39 
milyon tona ulaştı. Dünya pirinç ticaretinin 2012/13 sezonun-
da 1 milyon ton gerileyerek 38 milyon tona düştüğünü gös-
teren IGC raporu, yeni sezonda da dünya pirinç ticaretinin 1 
milyon ton artışla 39 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.

Dünyada en fazla pirinç ihraç eden ülke Tayland’dır. 
Ancak Tayland, 2011/12 sezonunda ihracattaki gücünü 
Hindistan ve Vietnam’a kaptırmıştır. 2011/12 sezonunda 
10,2 milyon tonluk ihracatla dünya pirinç ihracatında ilk 
sıraya yükselen Hindistan, bu liderliğini 10,4 milyon tonla 
2012/13 sezonunda da devam ettirdi. 2011/12 sezonun-
da pirinç ihracatında Vietnam’ın gerisinde kalan Tayland, 
2012/13 sezonunda Vietnam’ın ihracatının düşmesiyle 
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 In 2012/13 season Vietnam with 6,7 million tons, Pa-
kistan with 3,6 million tons and USA with 3,2 million tons 
follow Thailand. Country ranking in the world rice export 
is foreseen to remain at the same level in 2013/14 sea-
son. The most interesting point in world rice export is that 
USA who realizes only 1,3 % of world total rice producti-
on, realizes 8-9 % of world rice export as well. 

It is considered that the success of its export-oriented 
production’s defense of lowering down the customs bar-
riers in favor of global companies is effective on USA’s 
realizing more export with less production.

Placed at the top in world rice import with a figure of 
3,4 million tons in 2010/11 season, Nigeria lost his lea-
dership to China in 2012/13 season. China got a share of 
9 % in world rice import with the 3,5 million-ton import in 
2012/13 season. Nigeria with 2,4 million tons, Iran with 
2,1 million tons, European Union, Côte d'Ivoire, and Iraq 
with 1,3 million tons per each follow China. It is foreseen 
that China will keep its leadership in world rice import 
with a figure of 3,2 million tons in 2013/14 season.

When the rice import is analyzed regionally, it is seen 
that Africa and Middle East are on the top. The regions 
called as Sub-Saharan Africa are placed on the top of 
world rice import with 10,7 million-ton import in 2012/13 
season. Middle East ranks second with 6,8 million-ton 
import. East Asia and Southeast Asia follow Africa and 
Middle East in world rice import.

RICE PRODUCTION AND 
CONSUMPTION IN TURKEY
Rice is not an essential nutrient for Turkish people but it 

is a product that its consumption and production shows 
an increase from year to year. As a country with only self-
sufficiency potential in paddy rice production, Turkey is 
on its way becoming a self-sufficient country in rice with 
the ever-increasing production amount in the coming ye-
ars. The most important reason of the increase in rice 
production in Turkey is the productivity that has increa-
sed significantly in the last 10 years. 

When the data of Turkish Statistical Institute is analy-
zed, it is seen that the productivity increase in paddy rice 
between 2001 and 2012 years is around 40s %. The 
paddy rice productivity that was 6,03 kg/da in 2001, 
reached 9,05 kg/da in 2012. Regressing significanlty in 
2013, the productivity stayed at 7,35 level. Activating 
the production of “Osmancık-97” type developed by the 
efforts of Thrace Agricultural Research Institute in 2000 
has an important effect on the productivity increase. Only 
Osmancık-97 type is grown in more than 80 % of total 
paddy rice cultivation areas in Turkey. The rice produc-

yeniden Hindistan’dan sonra ikinci sıraya yerleşti ve 6,7 
milyon tonun üzerinde ihracat gerçekleştirdi. 2012/13 se-
zonunda Tayland’ı 6,7 milyon tonluk ihracatla Vietnam, 
3,6 milyon tonluk ihracatla Pakistan ve 3,2 milyon tonluk 
ihracatla ABD takip etti. Dünya pirinç ihracatındaki ülke sı-
ralamasının 2013/14 sezonunda da aynı şekilde kalacağı 
öngörülüyor. Dünya pirinç ihracatındaki en ilginç nokta, 
dünya toplam pirinç üretiminin yalnızca yüzde 1.3’ünü ger-
çekleştiren ABD’nin, aynı zamanda dünya pirinç ihracatının 
yaklaşık yüzde 8-9’unu gerçekleştirmesidir. ABD’nin bu az 
üretimiyle fazla miktarla ihracat yapmasında; ihracata yö-
nelik üretiminin, gümrük duvarlarının küresel şirketler lehine 
indirilme politikalarını savunmasındaki başarısının etkili ol-
duğu düşünülmektedir. 

Dünya pirinç ithalatında ise 2010/11 sezonunda ger-
çekleştirdiği 3,4 milyon tonluk ithalatla ilk sırada yer alan 
Nijerya, 2012/13 sezonunda birinciliği Çin’e devretti. Çin, 
2012/13 sezonunda gerçekleştirdiği 3,5 milyon tonluk it-
halatla dünya pirinç ithalatından yüzde 9’luk pay aldı. Çin’i 
2,4 milyon tonluk ithalatla Nijerya, 2,1 milyon tonluk itha-
latla İran, 1,3’er milyon tonluk ithalatla Avrupa Birliği, Fildişi 
Sahili ve Irak takip etmektedir. Çin’in 2013/14 sezonunda 
da 3,2 milyon tonluk ithalatla dünya pirinç ithalatındaki bi-
rinciliğini koruyacağı öngörülmektedir.

Bölgesel açıdan pirinç ithalatına bakıldığında Afrika ve 
Ortadoğu’nun ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Sahra altı 
Afrika’sı olarak nitelendirilen bölgeler, dünya pirinç ithalatında 
2012/13 sezonunda 11,7 milyon tonluk ithalatla ilk sırada yer 
almaktadır. Ortadoğu ise 6,8 milyon tonluk ithalatla ikinci sıra-
da gelmektedir. Dünya pirinç ithalatında Afrika ve Ortadoğu’yu 
Doğu Asya ve Güneydoğu Asya takip etmektedir. 

TÜRKİYE’DE PİRİNÇ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 
Pirinç, Türk insanı için temel bir besin maddesi değildir 

ancak tüketimi ve üretimi yıldan yıla artış gösteren bir ürün-
dür. Günümüzde çeltik üretiminde yalnız kendine yeterlilik 
potansiyeli olan bir ülke olan Türkiye, sürekli artan üretim 
miktarıyla gelecek yıllarda pirinçte kendi kendine yeter bir 
ülke olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye’de pirinç üre-
timindeki artışın en önemli nedeni, özellikle son 10 yılda 
önemli oranda artan verimliliktir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri incelendiğinde, 
2001-2012 yılları arasında çeltikteki verim artışının yüzde 
40’lara yaklaştığı görülmektedir. 2001 yılında dekara 6,03 
kg olan çeltik verimliliği, 2012 yılında dekara 9,05 kg’a ka-
dar ulaşmıştır. Ancak 2013 yılında önemli miktarda gerileyen 
verimlilik, 7,35 seviyesinde kalmıştır. Verimlilikteki artışta, 
2000 yıllında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ça-
basıyla geliştirilen “Osmancık-97” çeşidinin üretimde dev-
reye sokulmasının da önemli bir etkisi vardır. Türkiye’deki 
toplam çeltik ekim alanının yüzde 80’inden fazlasında tek 
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tion of Turkey was 100 
thousand tons and the 
consumption per capita 
was around 3,2 kilog-
rams in 1980s. In 2012 
the production incre-
ased to 528 thousand 
tons and the consump-
tion per capita increa-
sed more than doub-
led to 8-9 kg (The total 
annual consumption of 
rice is approximately 
600 thousand tons).

According to the data 
of Turkish Statistical 
Institute (TÜİK); making 
paddy rice cultivation in 
1.197 thousand-deca-
re area in 2012, Turkey 
realized 900 thousand 
tons paddy rice producti-
on (approximately 540 thousand tons of rice). It is esti-
mated that in 2013, the production was 880 thousand 
tons paddy rice (approximately 528 thousand tons rice) 
by showing a decrease of 2,2 % compared to the previ-
ous year.

The Marmara Region is the most important cultivation 
and production region with 67 % cultivation and 72 % 
production shares. Black Sea Region follows it with 20 % 
cultivation and production share. The total production of 
these two regions meets more than 90 % of national pro-
duction. Thrace Region and especially Edirne province 
meet nearly 40 % of Turkey’s production and cultivation 
by itself. Balıkesir and Çanakkale are the other important 
paddy rice producer provinces in Marmara Region. Sam-
sun, Çorum and Sinop are the most important paddy rice 
producer provinces in Black Sea Region. 

RICE INDUSTRY IN TURKEY
It is estimated that there is an installed capacity that can 

meet 2,5 million tons paddy rice in Turkey. It is known that 
more than 120 paddy rice mills operating in Turkey proces-
sed 700 thousand tons paddy rice (the produced and impor-
ted amounts are included) by operating with 30 % capacity in 
2009. It is stated that today there are nearly 150 paddy rice 
mills in Turkey and the installed capacities of these mills are 
highly above the country needs. Although there are lots of 
mills and installed capacities, establishing new mills still conti-
nues.  It is also stated that some newly established mills have 
the capacity that can process over 100 thousand tons paddy 
rice. These mills operate in full capacity for 6 months at most. 

başına Osmancık-97 çeşidi 
yetiştirilmektedir.

 Türkiye’nin 1980'lerde 
pirinç üretimi 100 bin ton, 
kişi başına tüketimi ise 3,2 
kilogram (kg) civarlarında 
seyretmekteydi. 2012 yılına 
gelindiğinde ise üretim 528 
bin tona, kişi başına tüketi-
min ise iki kattan fazla arta-
rak 8-9 kg’a (yıllık toplam 
pirinç tüketimi yaklaşık 600 
bin ton) çıkmıştır.

Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) veri-
lerine göre; 2012 yılında 
1.197 bin dekarlık alanda 
çeltik ekimi yapan Türkiye, 
900 bin ton çeltik (yaklaşık 
540 bin ton pirinç) üretimi 
gerçekleşmiştir. 2013 yılın-

da ise üretimin, bir önceki yıla 
oranla yüzde 2,2 civarında düşüş göstererek 880 bin ton 
(yaklaşık 528 bin ton pirinç) civarında gerçekleştiği tahmin 
edilmektedir.

Marmara Bölgesi, yüzde 67 ekiliş ve yüzde 72 üretim 
payı ile en önemli ekiliş ve üretim bölgesidir. Bunu yüzde 
20 ekiliş ve üretim payı ile Karadeniz Bölgesi takip etmek-
tedir. İki bölgenin toplam üretimi, ülke üretiminin yüzde 
90’ından fazlasını karşılamaktadır. Trakya Bölgesi, özellikle 
Edirne ili Türkiye üretim ve ekilişinin yaklaşık yüzde 40’ını 
yalnız başına karşılamaktadır. Marmara Bölgesinde diğer 
önemli çeltik üreticisi iller Balıkesir ve Çanakkale’dir. Kara-
deniz Bölgesinde ise; Samsun, Çorum ve Sinop en önemli 
çeltik üreticisi illerdir.

TÜRKİYE PİRİNÇ SANAYİ
Türkiye’de 2,5 milyon ton çeltiği işleyebilecek kurulu ka-

pasite bulunduğu tahmin edilmektedir. 2009 yılında Türkiye 
genelinde faaliyet gösteren 120'den fazla çeltik fabrikasının, 
yüzde 30 kapasiteyle çalışarak toplam 700 bin ton çeltik (üre-
tilen ve ithal edilen dahil) işlediği bilinmektedir. Günümüzde 
ise Türkiye genelinde 150 civarında çeltik fabrikası bulunduğu 
ve bu fabrikaların kurulu kapasitelerinin ülke ihtiyacının çok 
üzerinde olduğu belirtilmektedir. Fabrika sayısı ve kurulu ka-
pasiteleri oldukça fazla olmasına rağmen yeni çeltik fabrikala-
rının kurulumu da devam etmektedir. Hatta yeni kurulan bazı 
fabrikaların yılda 100 bin tonun üzerinde çeltik işleyebilecek 
kapasiteye sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu fabrikalar yıl-
da en fazla 6 ay tam kapasitede çalışmaktadırlar. Yılın geri 
kalan 6 ayında pek çok fabrika ya eksik kapasite ile çalış-
makta ya da kapanmaktadır. Türkiye’de bu kadar çok çeltik 
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In the remaining 6 months, most of the mills are closed or 
operate under capacity. This large amount of the paddy rice 
mills is considered as a great luxury for Turkey.

TURKEY’S RICE IMPORT AND EXPORT
However Turkey has significant increases in paddy rice 

productivity and production in the recent years, it still can-
not meet its domestic consumption. That’s why some 
amount of the needed rice is imported from abroad. But 
the recent capacity increases in paddy rice mills and paddy 
rice tariff’s being advantageous in terms of the industry 
cause the import switching from rice to paddy rice. This 
situation is clearly seen when the data of Turkish Rice Mil-
lers Association. While 185 thousand tons of rice and 5,5 
thousand tons of paddy rice were imported in 2007, 125,6 
thousand tons of rice and 409 thousand tons of paddy 
rice were imported in 2010. In 2011 277 thousand tons of 
paddy rice and 41 thousand tons of rice were imported.

Although the rice export of Turkey has shown high inc-
reases, it has a little share (86 thousand tons in 2012 and 
6 thousand tons in 2013) in world rice trade with a 38-39 
million-ton amount. However being in good condition of the 
machinery and equipment of the paddy rice mills in Turkey 
in terms of capacity and technical knowledge is seen an ad-
vantage for export. Because these mills have high potential 
in terms of importing paddy rice from abroad, processing 
this in their country and then exporting to the foreign mar-
ket. But it is stated that some legislative changes that pave 
the way for the industry should be made.

USA, Egypt, Italy and Russian Federation are the major 
countries exporting to Turkey. The mostly rice exported 
country is Syria according to 2010 data. Iraq, Jordan and 
Sudan follow Syria.

fabrikasının bulunması Türkiye için büyük bir lüks olarak nite-
lendirilmektedir.

TÜRKİYE PİRİNÇ İTHALATI VE İHRACATI
Her ne kadar Türkiye çeltik veriminde ve üretim miktarında 

son yıllarda ciddi artışlar sağlamış olsa da henüz kendi iç 
tüketimini karşılayamamaktadır. Bu yüzden ihtiyaç duyulan 
pirincin bir miktarı yurtdışından ithal edilmektedir. Ancak son 
yıllarda çeltik fabrikalarında meydana gelen kapasite artışı ve 
çeltiğin gümrüğünün sanayi açısından daha avantajlı olması, 
ithalatın pirinçten çeltiğe kaymasına neden olmaktadır. Tür-
kiye Pirinç Değirmencileri Derneği’nin verileri incelendiğinde 
de bu durum net bir şekilde görülmektedir. 2007 yılında yak-
laşık 185 bin ton pirinç ithalatına karşılık 5,5 bin ton çeltik 
ithal edilirken 2010 yılında 125,6 bin ton pirince karşılık 409 
bin ton çeltik ithal edilmiştir. 2011 yılında da 277 bin ton 
çeltik ve 41 bin ton pirinç ithalatı gerçekleştirmiştir.

Türkiye pirinç ihracatı ise son yıllarda yüksek artışlar sergi-
lese de 38-39 milyon ton civarında seyreden dünya pirinç ti-
careti içerisinde son derece küçük bir paya (2012 yılında 86 
bin ton, 2013 yılında 6 bin ton) sahiptir. Ancak Türkiye’deki 
çeltik fabrikalarının makine ve teçhizat, kapasite ve teknik 
bilgi birikimi bakımından oldukça iyi durumda olması, ihra-
cat açısından da bir avantaj olarak görülmektedir. Çünkü bu 
fabrikalar, yurtdışından çeltik ithal ederek, bunu yurt içinde 
pirince işleyebilme ve sonrasında yeniden yurtdışına ihraç 
edebilme açısından yüksek bir potansiyele sahiptirler. Ancak 
bunun için sektörün önünü açacak bazı mevzuat değişiklik-
lerinin yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler arasında ABD, Mısır, 
İtalya ve Rusya Federasyonu ilk sıralarda gelmektedir. 
En yoğun pirinç ihraç edilen ülke ise 2010 verilerine göre 
Suriye’dir. Suriye’yi Irak, Ürdün ve Sudan takip etmektedir.
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Dünya JapOnİCa pİrİnç 
pazarI vE türkİyE pİrİnç 

pİyasasIna Etkİsİ

WOrlD JapOnICa rICE 
markEt anD Its 

EffECt On turkIsh 
rICE markEt

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

Paddy rice belongs to the genus of Orzya of graminea 
family. Orzya genus includes 23 species. Two of them are 
O. sativa and O glaberrima that are cultured. Besides, there 
are 21 wild species.

The species of O. sativa genus are grown in all the fields 
where paddy rice is grown in the country. The cultivation 
area of O. glaberrima is limited to the African continent.

There are three subspecies or types of Orzya sativa that 
is cultured. These are Indica, Japonica and Javanica. Indica 
species are generally grown in tropical regions like India, 
Pakistan, China, South East Asian countries and Brazil, Su-
rinam and Guiana in South America. Besides it is grown 
in wide-areas of U.S. except for California. Indica species 
have thin and long grains (Photo-1) and when it is cooked, 
the grains are separated from each other and become ra-
ised. Cooked rice of this species hardens when it cools.

Japonica type rice is generally produced in Japan, South 
Korea, north east of China, higher altitudes of the Himalayas 
that are described as temperate climate zones, the count-
ries in Europe where paddy rice is grown, Egypt, Australia, 
California in U.S., Uruguay and Argentina in South America . 

Japonica species have short and middle-length grain 
structure (Photo-2), they become dump and sticky when 
they are cooked. Japonica species are also called as Tro-
pical Japonica. They are grown in Indonesia, Malaysia and 
Philippines and have short and middle-length grains. They 
are dump and soft and do not harden when they cool.

Çeltik, buğdaygiller (Gramineae) familyasının Oyza cinsine 
aittir. Oryza cinsine 23 tür dahildir. Bunlardan ikisi O. sativa 
ve O glaberrima kültürü yapılan türlerdir. Ayrıca 21 yabani 
türü bulunmaktadır. 

O. sativa türüne ait çeşitler, dünyada çeltik yetiştirilen bü-
tün sahalarda yetiştirilmektedir. O. glaberrima’nın ekim alanı 
yalnız Afrika kıtası ile sınırlıdır. 

Kültürü yapılan Oryza sativa’nın üç alt türü veya tipi mev-
cuttur. Bunlar İndica, Japonica ve Javanica’dır. Genelde İn-
dica tipleri tropikal bölgelerde bulunan Hindistan, Pakistan, 
Çin, Güneydoğu Asya ülkeleri ile Güney Amerika’da Brezil-
ya, Surinam ve Guyana’da yetiştirilmektedir. Ayrıca, ABD’de 
Kaliforniya hariç diğer eyaletlerde geniş alanlarda üretilmek-
tedir. İndica tipi çeşitler, ince uzun taneye sahiptirler (Foto-1) 
ve piştiğinde taneler birbirlerinden ayrı ve kabarık durumda-
dır. Pişmiş pirinçleri soğuduğunda sertleşir.

 
Japonica tipi pirinçler ise genelde ılıman iklim bölgeleri 

olarak tarif edilen, Japonya, Güney Kore, Çin’in kuzey doğu 
kesimi, Himalayaların yüksek kesimleri, Avrupa kıtasındaki 
çeltik yetiştirilen ülkeler ile Mısır, Avustralya, ABD’de Kali-
forniya ve Güney Amerika'da Uruguay ve Arjantin'de üre-
tilmektedir. Japonica çeşitleri kısa ve orta uzunlukta tane 
yapısına sahiptirler (Foto-2), piştiklerinde rutubetli ve yapış-
kan bir hal alırlar. Javanica tipi çeşitlere Tropikal Japonica tipi 
çeşitler de denir. Endonezya, Malezya ve Filipinler’de yetişti-
rilirler, kısa ve orta uzunlukta taneye sahiptirler, piştiklerinde 
rutubetli ve yumuşaktırlar, soğuduğunda sertleşmezler.

Thrace Agricultural Research Institute 
Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü
sürekhalil55@gmail.com

Dr. halil sÜREK
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WORLD PADDY RICE PRODUCTION
As it is seen on the Chart-1, paddy rice production 

increased 1.1% compared to 2012.  While production 
of countries like India, Indonesia, Pakistan, Burma, Thai-
land, Vietnam, Egypt, and Brazil; production of countries 
such as China, Japan, Philippines and U.S. decreased 
in 2013.

WORLD RICE EXPORT
As it can be seen on Chart-2, there was a decrease in 

world rice export in 2013 compared to 2012. World rice ex-
port amount, which was 38,4 million tons in 2012, declined 
to 37,5 million tons in 2013.

DÜNYA ÇELTİK ÜRETİMİ
Çizelge-1'de görüldüğü gibi 2013 yılında, çeltik üreti-

mi, 2012 yılına göre %1.1 artış göstermiştir.  Hindistan, 
Endonezya, Pakistan, Burma, Tayland, Vietnam, Mısır, 
Brezilya gibi ülkelerin 2013 yılında üretimi artarken, Çin, 
Japonya, Filipinler ve ABD gibi ülkelerin üretiminde azalış 
görülmüştür.

DÜNYA PİRİNÇ İHRACATI
Çizelge-2'de görülebileceği gibi, dünya pirinç ihracatın-

da 2013 yılında, 2012 yılına göre bir azalış tespit edilmiştir. 
2012 yılında 38,4 milyon olan dünya pirinç ihracat miktarı, 
2013'de 37,5 milyon tona düşmüştür.
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WORLD RICE IMPORT
World rice import amounts are seen on Chart-3. The co-

untries that import rice mostly are Indonesia, Iran, Iraq, Ma-
laysia, the Philippines, Saudi Arabia, Ivory Coast and Nigeria.

CLASSIFICATION OF RICE VARIETIES 
ACCORDING TO THEIR GRAIN LENGTH
Rice varieties that are produced and sold in the world are 

classified as on Chart-4 according to their grain lengths. 
This classification is used in rice marketing in the countries 
outside of European Union.

As the species grown in European Union generally belong 
to Japonica group, they have shorter grain length and wider 
grain structure compared to the species grown in other co-
untries in the world.

European Union standards are taken into consideration 
in the Rice Codex classification of rice varieties produced 
and marketed in Turkey. The rice codex classification of 
rice marketed in 
our country accor-
ding to their grain 
length are given on 
Chart-5. Samples 
of long, middle and 
short-length rice 
are given in pho-
to-3, photo-4 and 
photo-5.

DÜNYA PİRİNÇ İTHALATI
Çizelge-3'de dünya pirinç ithalat miktarı görülmektedir. En 

fazla pirinç ithal eden ülkeler Endonezya, İran, Irak, Malezya, 
Filipinler, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili ve Nijerya gibi ülkelerdir. 

   PİRİNÇ ÇEŞİTLERİNİN TANE 
UZUNLUKLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI
Dünya yüzeyinde üretilen ve pazarlanan çeşitler, tane 

uzunluklarına göre çizelge-4'deki gibi sınıflandırılmaktadır. 
Bu sınıflandırma genelde Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde 
pirinç pazarlamasında kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinde yetiştirilen çeşitler genelde 
Japonica gurubuna girdiğinden, dünyanın diğer ülkele-
rinde üretilen çeşitlere göre, biraz daha kısa tane uzun-
luğu ve daha geniş tane yapısına sahiptirler.  

Türkiye’de üretilen veya pazarlanan pirinç çeşitlerinin, Pirinç 
Kodeksindeki sınıflandırılmasında, Avrupa Birliği standartları 
göz önünde bulundurulmaktadır. Ülkemizde pazarlanan pi-

rinçlerin, pirinç tane 
uzunluğuna göre, 
pirinç kodeksinde-
ki sınıflandırılması 
çizelge-5'de veril-
miştir. Uzun, orta ve 
kısa taneli pirinçle-
re örnekler foto-3, 
foto-4 ve foto-5’de 
verilmiştir.
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PARAMETERS OF WORLD RICE MARKET
Rice varieties marketed in the world rice market are 

classified as Indica, Japonica and Javanica according to 
their variety groups (Figure-1). They are classified as long, 
middle and short according to their grain length; as Indi-
ca, Japonica, Glutinous, Aromatic (Basmati and Jasmine) 
according to rice type; raw rice, parboiled, cargo rice and 
white rice according to the rice processing method. Qu-
ality criteria such as too high, high, low and too low is 
taken into consideration in the classification according to 
the quality values. Examples of these are given in Figure-1.

DÜNYA PİRİNÇ PAZARININ PARAMETRELERİ
Dünya pirinç piyasasında pazarlanan çeşitler, çeşit gu-

ruplarına göre; Indica, Japonica ve Javanica şeklinde sınıf-
landırılmaktadır (Şekil-1). Tane uzunluğuna göre uzun, orta 
ve kısa; pirinç tipine göre de İndica, Japonica, Glutinous 
(yapışkan), Aromatik (Bazmati ve Jasmine); pirince işleme 
şekline göre ise ham çeltik, parboiled, kargo pirinç ve beyaz 
pirinç olarak sınıflandırılmaktadır. Kalite değerlerine göre ya-
pılan sınıflandırmada ise çok yüksek, yüksek, düşük ve çok 
düşük gibi kalite kriterleri göz önünde bulundurulur. Bunlara 
örnek kriterler şekil-1'de verilmiştir.
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SHARES OF THE VARIETY GROUPS 
IN WORLD RICE MARKET
As it is seen on Chart-6, the share of the varieties in the 

Indica group is 75%. The share of Japonica group is 12% 
and the Aromatic group has a share of 12% as well. Gluti-
nous group’s share is 1%. 77% of the rice sold in the world 
market is marketed as processed white rice, 15% as Par-
boiled, 4% as raw paddy rice and other 4% as cargo rice. 
75% of the rice subjected to the trade in the world is with 
high quality and 25% is with low quality.

EXPORTER AND IMPORTER COUNTRIES 
OF VARIETY GROUPS INTHE WORLD MARKET 
Rice exporter and importer countries are given on Chart-7 

according to their variety groups. Rice of Japonica group 
imported by Turkey is exported generally by the countries 
such as Australia, Egypt, China, European countries, USA, 
Argentina, Uruguay and Russia. Northeast Asia, the Middle 
East countries and Turkey import this variety group.

COUNTRIES IN THE WORLD THAT MAKE 
JAPONICA PADDY RICE PRODUCTION
On Chart-8, the cultivation area and production amo-

unts of the countries that produce rice varieties of Japo-
nica group in the world in 2012. The amounts of the rice 
(high or low) produced by the countries in the chart such 
as U.S., Egypt, Australia, Russia, Uruguay and Argentina 
affect the rice prices in our country either positively or 
negatively.

ÇEŞİT GURUPLARININ DÜNYA PİRİNÇ 
PAZARINDAKİ PAYLARI
Çizelge-6'da görüldüğü gibi İndica gurubuna giren çeşitle-

rin, dünya pirinç pazarındaki payı %75'dir. Japonica gurubu-
nun payı %12 ve Aromatik gurubun payı ise 12'dir. Glutinous 
(yapışkan) gurubunun payı %1'dir. Dünya piyasasında pazar-
lanan pirinçlerin %77'si işlenmiş beyaz pirinç olarak, %15'i 
Parboiled, %4'ü ham çeltik ve %4'ü ise kargo pirinç olarak 
pazarlanmaktadır. Dünyada ticarete konu olan pirinçlerin 
%75'i yüksek kaliteli ve %25'i ise düşük kaliteli pirinçlerdir.

DÜNYA PAZARINDA ÇEŞİT GURUPLARINI 
İHRAÇ VE İTHAL EDEN ÜLKELER
Çizelge-7'de çeşit guruplarına göre pirinç ihraç ve ithal 

eden ülkeler verilmiştir. Türkiye’nin ithal ettiği Japonica gu-
rubu pirinçler genelde Avustralya, Mısır, Çin, Avrupa ülkele-
ri, ABD, Arjantin, Uruguay ve Rusya gibi ülkeler tarafından 
ihraç edilmektedir. Kuzeydoğu Asya, Ortadoğu ülkeleri ve 
Türkiye gibi ülkeler ise ithal etmektedir.

DÜNYADA JAPONİCA ÇELTİK
ÜRETİMİ YAPAN ÜLKELER
Çizelge-8'de 2012 yılında dünyada japonica gurubuna 

giren pirinç çeşitlerini üreten ülkelerin ekim alanı ve üretim 
miktarları görülmektedir. Bu çizelgede yer alan ülkelerden 
ABD, Mısır, Avustralya, Rusya, Uruguay ve Arjantin gibi ül-
kelerin ürettikleri japonica tipi pirinçlerin az ve çokluğu, ül-
kemizde gerçekleşen pirinç fiyatlarını olumlu veya olumsuz 
yönde etkilemektedir.
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EVALUATION OF 2013 PADDY RICE 
PRODUCTION PERIOD
Recent paddy rice cultivation area, production and yi-

eld values in our country are given on Chart-9. In the 
recent years, paddy rice cultivation area has been inc-
reased over 100 thousand hectares and the production 
has been increased to 900 thousand tons. This equals to 
540.000 tons of processed rice. When the rice amount 
consumed yearly is assumed as 600 thousand tons, the 
rate of the domestic production that meets the domestic 
consumption has reached to 90% level. This value was 
around 40% 15-20 years ago (Chart-10).

Our paddy rice yield has increased over 800 kg re-
cently, while it was 500 kg/da 20 years ago. In 2012, 
field preparation couldn’t be made on time due to the 
heavy spring rainfall. Some farmers had to make cultiva-
tion without making field preparation. Besides, due to the 
reasons like that the temperatures were above seasonal 
norms in July and August; paddy rice yield was realized 
as 735 kg/da that was lower than the previous years.

As the paddy rice prices were below the expectations 
of the farmers in 2012 harvest period, some of the far-
mers gave up cultivating paddy rice in 2013. However, 

2013 YILI ÇELTİK ÜRETİM DÖNEMİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ülkemizde son yıllarda gerçekleşen çeltik ekim alanı, 

üretim ve verim değerleri çizelge-9’da verilmiştir. Son yıl-
larda, çeltik ekim alanı 100 bin hektarın üzerine çıkmıştır, 
üretim ise 900 bin ton civarına ulaşmıştır. Bu da 540.000 
ton işlenmiş pirince tekabül etmektedir. Ülkemizde, yıllık 
tüketilen pirinç miktarının 600 bin ton olduğu düşünülür-
se, yerli üretimin iç tüketimi karşılama oranı %90 seviye-
sine yaklaşmıştır. Bu değer, 15—20 yıl önce %40 civarın-
daydı (Çizelge-10).

Çeltik verimimiz ise bundan 20 yıl önce 500 kg/da se-
viyesindeyken, son yıllarda 800 kg’ın üzerine çıkmıştır. 
2012 yılında, ağır ilkbahar yağışları nedeniyle tarla hazırlı-
ğı zamanında yapılamamıştır. Bazı çiftçiler hiç tarla hazır-
lığı yapmadan ekim yapmak zorunda kalmışlardır. Bir de 
hava sıcaklıklarının Temmuz ve Ağustos aylarında mev-
sim normallerinin üzerinde sıcak gitmesi gibi nedenlerden 
dolayı, çeltik verimi önceki yıllardan daha düşük bir şekil-
de 735 kg/da olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı hasat döneminde piyasadaki çeltik fiyatlarının 
çiftçilerin beklentilerinin altında kalması nedeniyle, bazı 
çiftçiler 2013 yılında çeltik ekmekten vazgeçmişlerdir. 
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the little amount of increase in the paddy rice prices af-
ter January directed some of these farmers to cultivate 
paddy rice again. As a result of this, the decrease in the 
paddy rice cultivation areas wasn’t as much as it was ex-
pected and was around 8% in 2013 compared to 2012. 
Paddy rice cultivation area in total, which was 119,7 tho-
usand hectares in 2012, was realized as 110,6 thousand 
hectares in 2013.

Paddy rice cultivation in 2013 was made in May and 
June. The cultivations were realized on time with making 
field preparations. The harvest was made on time and the-
re were not any problems. High paddy rice production and 
yield were obtained in the recent crops whose cultivation 
were made at normal time. Due to the early start of cold 
weather in autumn for late cultivations, paddy rice pro-
duction and yield values were a little lower. Despite the 
decrease of 8% in the cultivation areas compared to 2012, 
paddy rice production in total was realized as 900 thou-
sand tons and 20,000 tons more than the amount in 2012.

THE RICE VARIETY PREFERRED IN 
OUR COUNTRY
Japonica type of rice is consumed in our country. The-

se types constitute 12% (4 million tons) of the 38 million 

Ancak, Ocak ayından sonra, çeltik fiyatlarında görülen 
bir miktar yükselme, vazgeçen çiftçilerin bazılarını tekrar 
çeltik ekmeye yöneltmiştir.  Bunun sonucunda çeltik ekim 
alanlarında meydana gelen düşme, beklenen kadar ol-
mamış ve 2012 yılına göre 2013 yılında %8 civarında bir 
azalış olmuştur. 2012 yılında 119,7 bin hektar olan top-
lam çeltik ekim alanı, 2013 yılında 110,6 bin hektar olarak 
gerçekleşmiştir.

2013 yılında, çeltik ekimi Mayıs ve Haziran aylarında 
yapılmıştır. Ekimler, tarla hazırlığı zamanında yapılarak, 
uygun zamanda gerçekleştirilmiştir. Hasat, zamanında 
yapılmış ve herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Ekimi nor-
mal zamanda yapılan mahsullerde yüksek çeltik verimi 
ve pirinç randımanı verileri elde edilmiştir. Geç ekimlerde 
ise sonbahar soğuklarının erken başlaması nedeniyle, 
çeltik verim ve randıman değerleri biraz daha düşük ol-
muştur. 2012 yılına göre, ekim alanlarında %8 bir azal-
ma olmasına nazaran, toplam çeltik üretimi 900 bin ton 
olarak gerçekleşmiş ve 2012 yılından, 20 000 ton daha 
fazla olmuştur. 

 
ÜLKEMİZDE TERCİH EDİLEN PİRİNÇ TİPİ
Ülkemizde Japonica tipi pirinçler tüketilmektedir. Bu 

tip pirinçler de, dünyada piyasaya arz edilen 38 milyon 
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tons of rice crop subjected to the world market. Count-
ries that export these types are Australia, Egypt, China, 
European Union countries, USA, Argentina, Uruguay and 
Russia.

The countries that import Japonica variety are Northe-
ast Asia (Japan and South Korea), the Middle East co-
untries (Syria, Lebanon, Libya and Jordan) and Turkey.

As the amount of the Japonica rice subjected to the 
market is not much, the prices in the world market incre-
ase when there is a decrease in the production amounts 
of the countries that produce this variety in the world.

PADDY RICE PRICE IN 2013 
HARVEST PERIOD
In the past few years; before the paddy rice harvest pe-

riod, traders and farmers had around 40-50 thousand tons 
of domestic paddy rice and this amount was handing over 
to the next year. This situation affected adversely the for-
mation of proper prices in the market in the harvest period. 
However, there wasn’t any domestic crop in the stocks 
until the end of July in 2013 and the new period of harvest 
began with zero stocks. This situation made the plant ow-
ners and traders buy crop from the market.

On the other hand; due to the different reasons, there 
were decreases in the paddy rice production of the count-
ries that export Japonica rice to our country such as U.S., 
Uruguay, Argentina and European Union except Australia 
and Egypt in 2013. The reasons of the decrease in the 
production compared to 2012, like that rice export was al-
lowed in Egypt due to the domestic disturbances and the 
paddy rice blight rot in Russia affected the paddy rice pri-
ces in Turkey positively for farmers in 2013 harvest period.

The increase of our currency TL in value against U.S. 
Dollar and Euro at the second half of 2013 caused incre-
ase in the paddy rice prices.

Due to the reasons stated above, paddy rice prices in 
our country satisfied our farmers in 2013 harvest period. 
Realized between 1.4 and 1.5 TL per kilo at the end of 
September when harvest starts and October, paddy rice 
prices increased to 1.7 TL level in November and Decem-
ber. In the first months 2014, paddy rice prices increased 
to 1.9-2.0 kg/TL level. Our paddy rice farmers experien-
ced the “GOLDEN YEAR” in terms of price in 2013 paddy 
rice harvest period.

EXPECTATIONS FOR 2014 PADDY RICE 
CULTIVATION AND PRODUCTION 
Good prices of 2013 paddy rice crop made our farmers 

more enthusiastic for paddy rice cultivation in 2014. Ho-

pirinç mahsulünün %12'lik yani yaklaşık 4 milyon tonluk 
kısmını teşkil etmektedir.  

Bu tip pirinçleri ihraç eden ülkeler; Avustralya, Mısır, 
Çin, Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Arjantin, Uruguay ve 
Rusya'dır. Japonica tipi pirinçleri ithal eden ülkeler ise 
Kuzeydoğu Asya (Japonya ve Güney Kore), Ortadoğu ül-
keleri (Suriye, Lübnan, Libya ve Ürdün gibi) ve Türkiye'dir. 

Japonica pirinçlerinden pazara arz edilen miktar faz-
la olmadığı için dünyada bu tip pirinçleri üreten ülkelerin 
üretimlerinde bir miktar azalış görüldüğünde, dünya piya-
sasında fiyatları artmaktadır.

2013 YILI HASAT DÖNEMİNDE 
GERÇEKLEŞEN ÇELTİK FİYATI
Geçen birkaç yılda, çeltik hasat dönemi öncesinde; 

fabrikaların, tüccarların ve çiftçilerin stoklarında 40-50 bin 
ton yerli üretim çeltik kalarak bir sonraki yıla devrediyor-
du. Bu da hasat döneminde, piyasada uygun fiyat oluş-
masını olumsuz yönde etkiliyordu. Ancak, 2013 yılında, 
Temmuz sonuna kadar piyasada, stoklarda yerli üretim 
mahsul kalmamıştır ve yeni hasat dönemine sıfır stokla 
girilmiştir. Bu durum, fabrikatörler ve tüccarları piyasadan 
ürün satın almaya yöneltmiştir. 

Diğer taraftan ülkemize japonica pirinç ihraç eden ül-
kelerden Avustralya ve Mısır hariç, ABD, Uruguay, Arjan-
tin ve Avrupa Birliği gibi ülkelerinin çeltik üretimlerinde, 
farklı nedenlerle 2013 yılında düşüşler meydana gelmiştir. 
Mısır'da iç karışıklıklardan dolayı pirinç ihracatına çok sı-
nırlı bir şekilde müsaade edilmesi ve Rusya'da yaşanan 
çeltik yanıklık hastalığından dolayı üretimin 2012 yılına 
göre bir miktar düşmesi gibi sebepler, 2013 yılı hasat dö-
neminde Türkiye’deki çeltik fiyatlarını çiftçiler açısından 
olumlu yönde etkilemiştir. 

2013 yılının ikinci yarısında, ülkemiz para birimi TL'nin 
Amerikan Doları ve Euro karşısında bir miktar değer ka-
zanması da çeltik fiyatlarının artmasında etkili olmuştur.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı 2013 yılı hasat 
döneminde, ülkemizde gerçekleşen çeltik fiyatları çiftçile-
rimizi memnun etmiştir. Hasadın başladığı Eylül sonu ve 
Ekim ayında kilo başına 1.4 ve 1.5 TL arasında gerçekle-
şen çeltik fiyatları, Kasım ve Aralık ayında 1.7 TL seviyesi-
ne yükselmiştir. 2014 yılının ilk aylarında ise çeltik fiyatları 
1.9-2.0 kg/TL seviyelerine yükselmiştir. Çeltik çiftçileri-
miz, 2013 yılı çeltik hasat döneminde, fiyat bakımından 
"ALTIN YILINI YAŞAMIŞTIR".

2014 YILI ÇELTİK EKİMİ VE ÜRETİMİ 
KONUSUNDAKİ BEKLENTİLER
2013 yılı çeltik mahsulünün iyi fiyat yapması, çiftçileri-
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wever, the facts that sufficient water couldn’t be gathered 
in the dry and arid weather dams and ponds and the 
reduction of the water flow in the rivers due to the dry 
and arid weather are seen as the most important factors 
that limit the paddy rice cultivation in 2014. If sufficient 
rainfall is not received in March and April, there may be 
a decrease in paddy rice cultivation areas in 2014 com-
pared to 2013.

Dry weather and insufficient rainfall is not only expe-
rienced in our country, but also in U.S (California) and 
Russia that make paddy rice cultivation in the Northern 
Hemisphere just like our country and Uruguay, Argentina 
and Australia in the Southern Hemisphere. A decrease is 
estimated in 2014 paddy rice cultivation areas of these 
countries due to the drought.

This situation shows that paddy rice prices will be re-
alized at a level that would satisfy our farmers in 2014 
harvest period in our country.

mizi 2014 yılında çeltik ekimi yapmaları konusunda çok 
istekli hale getirmiştir. Ancak, havaların kurak ve yağış-
sız gitmesi sonucu, baraj ve göletlerde yeteri kadar su 
toplanmaması ve nehirlerdeki su akışının azalması, 2014 
yılında çeltik üretimini sınırlayan en önemli faktör olarak 
görülmektedir. Eğer, Mart ve Nisan aylarında yeteri ka-
dar yağış alınmazsa, 2014 yılında çeltik ekim alanında, 
2013'e göre bir azalma söz konusu olabilir. 

Kuraklık ve yağış azlığı, yalnız ülkemizde değil, aynı 
zamanda Kuzey yarımkürede ülkemiz gibi japonica çel-
tik üretimi yapan ABD (Kaliforniya) ve Rusydaı, Güney 
yarımkürede Uruguay, Arjantin ve Avustralya'da da ya-
şanmaktadır. Kuraklıktan dolayı, bu ülkelerde de 2014 
yılı çeltik ekim alanlarında bir azalma olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bu durum, ülkemizde 2014 yılı hasat döneminde, çeltik 
fiyatlarının, çiftçilerimizi memnun edecek seviyede ger-
çekleşeceğini göstermektedir.
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Kamboçya, Birleşmiş Milletler’in “En Az 
Gelişmiş Ülkeler” kategorisinde yer alan 
Asya Kıtası’ndaki en fakir ülkelerden biri-
sidir. Ülke halen yabancı yardımlara ihtiyaç 
duymakla birlikte genel itibariyle düzenli bir 
büyüme eğilimindedir. Pirinç ülkedeki en 
önemli tarım ürünüdür ve Kamboçya hal-
kının başlıca gıda kaynağıdır. Ülkedeki ekili 
alanların yarısından fazlası pirinç üretimine 
ayrılmıştır. Ülkede üretilen bir diğer tahıl 
ürünü mısırdır ancak mısır üretimi, çiftçile-
rin pirinç ekimine yönelmesiyle birlikte genel 
itibariyle düşüş göstermektedir. Buğday ise 
yasal ve yasadışı yollarla ithal edilmektedir. 
Yasal ithalat Avustralya, Arjantin, Kanada, 
Hindistan ve ABD'den gerçekleştirilirken 
yasadığı ithalatın en büyük kaynağı komşu 
ülke Vietnam’dır.

Cambodia is one of the poorest countries 
in the Asian Continent and included in the 
category of “Least Developed Countries” by 
United Nations. Although the country still ne-
eds foreign aids, it tends to a steady growth 
in general. Rice is the most important agri-
cultural product in the country and the main 
food source of Cambodian people. More 
than half of the total cultivated land in the co-
untry is reserved for rice production. Another 
grain product produced in the country is ma-
ize but maize production decreases gene-
rally together with turning of the rice farmers 
to the rice cultivation. Wheat is imported via 
legal or illegal ways. While the legal import is 
realized from Australia, Argentina, Canada, 
India and the U.S.; the largest source of the 
import is the neighboring country Vietnam.

Wheat flour is consumed in Cambodia as bread, muffin, biscuit and fresh 
pasta (noodle). almost 70% of the wheat flour consumption is met by the 
industrial production of two local mills in phnom penh. the remaining 30% 
is imported from vietnam via legal or illegal ways. there are also small-
scale rice flour producers but wheat flour production is dominant in the 
industrial market.

kamboçya'da buğday unu, ekmek, kek, bisküvi ve taze makarnada (noodle) 
tüketilmektedir. Buğday unu tüketiminin yaklaşık yüzde 70'i, phnom penh 
bulunan iki yerel değirmenin endüstriyel üretimiyle karşılanmaktadır. kalan 
yüzde 30 ise yasal veya yasadışı yollarla vietnam'dan ithal edilmektedir. 
Bazı küçük ölçekli pirinç unu üreticileri de vardır ancak endüstriyel pazarda 
buğday unu üretimi hakimdir.

GRain anD FlouR 
MaRkeT in CaMboDia

kamboçya’da Tahıl ve un Pazarı
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Wheat flour is consumed in Cambodia as bread, muffin, 
biscuit and fresh pasta (noodle). Almost 70% of the wheat 
flour consumption is met by the industrial production of 
two local mills in Phnom Penh. The remaining 30% is im-
ported from Vietnam via legal or illegal ways. There are also 
small-scale rice flour producers but wheat flour production 
is dominant in the industrial market.

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK IN CAMBODIA
10 years before the global economic crisis in 2009, Cam-

bodia was the 7th most rapidly growing economy of the 
world with the double-digit growth figures achieved by the 
country. Shrinking 2,5% in 2009, the economy grew 6% in 
2010 and 7,1% in 2011 by recovering rapidly. The flood di-
saster in the region affected the production adversely in 17 
of the 24 states. This situation caused a slowdown of the 
growth in the last quarter of 2011. The driving power behind 
the economic growth of the country is export. The textile 
export of the country is dependent on U.S. the economy 
grew 7,3% in 2012. The growth is estimated to be 7% in 
2013 and will be 7,3% in 2014. Infrastructure and business 
investments are forecast to be the locomotive of economic 
growth in 2014-15 period. The increase in GDP is expected 
to be averagely 7,3% annually between 2015 and 2018.

However; all these growth figures can be decisive as 
Cambodia is still one of the poorest countries in the Asian 
Continent and included in the category of “Least Develo-
ped Countries” by United Nations. In Cambodia, which is 
still in need of foreign aids, more than half of the govern-
ment budget consists of the voluntary donations. Despite 
the strong growths in the textile and tourism industries, the 
country maintains its position as an agricultural country.

AGRICULTURE IN CAMBODIA
Agricultural industry is vital for Cambodia. 80% of the 

country population lives in the countryside and 75% of the 
labor force is employed in the agricultural industry. The de-
velopment of the agriculture is one of the priorities of the 
government policies. Thanks to the intensive policies in the 
agricultural industry, the industry has gained a rapid growth 
performance and this rapid growth is foreseen to continue.

Rice is the most important agricultural product in the 
country and the main food source of Cambodian people. 
More than half of the total cultivated land in the country 
is reserved for rice production. Agricultural industry grew 
4,5% in 2010. Expansion of the paddy rice cultivation 
lands and increase of the yield obtained from paddy rice, 
destruction of the cultivated lands in neighboring countries 
Thailand and Vietnam due to the flood disaster and thus 
the increase in the demand for Cambodian agricultural 
products are shown as the major reasons of the growth 
in the industry.

Buğday unu, ülkede ekmek, kek, bisküvi ve taze makar-
na olarak tüketilmektedir. Buğday unu tüketiminin yaklaşık 
yüzde 70'i, Phnom Penh bulunan iki yerel değirmenin en-
düstriyel üretimiyle karşılanmaktadır. Kalan yüzde 30 ise 
yasal veya yasadışı yollarla Vietnam'dan ithal edilmektedir. 
Bazı küçük ölçekli pirinç unu üreticileri de vardır ancak en-
düstriyel pazarda buğday unu üretimi hakimdir.

KAMBOÇYA’DA GENEL EKONOMİK 
GÖRÜNÜM
Kamboçya, 2009’da gerçekleşen küresel finans kri-

zinin 10 yıl öncesinde, ulaşmış olduğu çift haneli büyü-
me rakamlarıyla dünyanın en hızlı büyüyen 7. ekonomisi 
konumundaydı. 2009’da yüzde 2,5 küçülen ekonomi, 
2010’da kendisini hızla toparlayarak yüzde 6, 2011’de 
ise yüzde 7,1 büyümüştür. Bölgede gerçekleşen sel fe-
laketi, ülkedeki 24 eyaletin 17’sinde üretimi olumsuz et-
kilemiştir. Bu durum 2011’in son çeyreğinde büyümenin 
yavaşlamasına yol açmıştır. Ülkenin ekonomik büyüme-
sinin ardındaki itici güç ihracattır. Ülkenin tekstil ihraca-
tı ABD’ye bağımlıdır. Ekonomi 2012’de de yüzde 7,3 
büyümüştür. 2013 yılında büyümenin yüzde 7 olduğu, 
2014 yılında ise yüzde 7,3 olacağı tahmin edilmektedir. 
Altyapı ve şirket yatırımlarının 2014-15 döneminde eko-
nomik büyümenin lokomotifi olacağı öngörülmektedir. 
2015-18 arasında GSYİH artışının yıllık ortalama yüzde 
7,3 olması beklenmektedir.

Ancak tüm bu büyüme rakamları aldatıcı olabilmektir 
çünkü Kamboçya halen Birleşmiş Milletler’in “En Az Ge-
lişmiş Ülkeler” kategorisinde yer alan Asya Kıtası’ndaki en 
fakir ülkelerden birisidir. Halen yabancı yardımlara muhtaç 
olan Kamboçya’da, hükümet bütçesinin yarısından fazlası 
gönüllülerin bağışlarından oluşmaktadır. Tekstil ve turizm 
sektörlerinde yaşanan güçlü büyümelere rağmen ülke, bir 
tarım ülkesi olma konumunu sürdürmektedir. 

KAMBOÇYA’DA TARIM
Tarım sektörü Kamboçya açısından hayati önem taşı-

maktadır. Ülke nüfusunun yüzde 80’i kırsal alanda yaşa-
maktadır ve işgücünün yüzde 75’i tarım sektöründe is-
tihdam edilmektedir. Kamboçya’da tarımın geliştirilmesi 
öncelikli hükümet politikalarından biridir. Tarım sektörüne 
yönelik yoğun politikalar sayesinde, sektör hızlı bir büyü-
me performansı yakalamıştır ve bu hızlı büyümenin devam 
edeceği öngörülmektedir.

Pirinç ülkedeki en önemli tarım ürünüdür ve Kamboç-
ya halkının başlıca gıda kaynağıdır. Ülkedeki ekili alanların 
yarısından fazlası pirinç üretimine ayrılmıştır. 2010 yılında 
tarım sektörü yüzde 4.5 oranında büyüme kaydetmiştir. 
Çeltik ekili alanların genişletilmesi ve çeltikten elde edilen 
verimin artması; komşu ülke Tayland ve Vietnam’da yaşa-
nan sel felaketinden dolayı ekili alanların zarar görmesi ve 
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The main reason of that Cambodian agricultural industry 
is not developed adequately is the lack of a modernized 
seed industry. Almost all of the Cambodian farmers use 
traditional methods while growing paddy rice. There is only 
one seed factory (AQUIP Seed Company) in the country 
and it produces annually 2 thousand 600 tons of rice seed. 
On the other hand, the neighboring country Thailand has 
85 seed factories and produces annually 50 thousand tons 
of paddy rice. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO) and EU encouraged the Cambodi-
an government for taking the necessary steps in order to 
develop the seed industry in the country. In this context, 
Cambodian government selected 10 varieties of rice seed 
and started the activities for the expansion of the industry 
with the support of the nongovernmental organizations, the 
EU and the UN Food and Agriculture Organization. Rubber 
is the second most important exported product after rice.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
Suitable for mainly rice and maize production due to the 

climatic features, Cambodia realizes grain production bet-
ween 9 and 11 million tons annually. As it is mentioned 
above, rice is the main agricultural product in the country. 
According to the data of The United Nations Food and Ag-
riculture Organization (FAO); realizing paddy rice cultivation 
on 1 million 994 thousand hectares in 2002, Cambodia ex-
panded its cultivation lands and increased to 2 million 968 
thousand hectares in 2011 and 3 million 7 thousand hecta-
res in 2012. The country has also increased its paddy rice 
production over 100% in the last 10 years with the incre-
ase in cultivation area and yield. When production data on 
an annual basis by FAO is reviewed; it is seen that paddy 
rice production of Cambodia, which was 3 million 822 tho-
usand tons in 2002, had a stable increase by reaching 6 
million 264 thousand in 2006, 8 million 245 thousand tons 
in 2010, 9 million 290 thousand tons in 2012.

FAO’s country report dated as 28 January 2014 points a 
record increase in the paddy rice production of Cambodia 
in 2013/14 season. The season is divided into two sections 
as wet and dry in parallel with the climate in Cambodia and 
the main wet season of the country for 2013/14 started at 
the beginning of December and continued until the end of 
February in some regions. According to the country report 
prepared by FAO by taking this season division as basis; the 
preliminary official estimates put the 2013 main season paddy 
crop at a record level of 7.3 million tons, up 1.7 percent on 
last year’s bumper output of the same season. The increase 
is mainly attributed to an estimated 3.3 percent expansion in 
plantings. However, heavy monsoon rains during September 
and October 2013 resulted in localized flooding across nort-
hern parts of the Mekong River Basin. According to the Mi-
nistry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) the floods 
are estimated to have damaged close to 128 000 hectares 

buna bağlı olarak Kamboçya tarım ürünlerine olan talebin 
artması, sektördeki büyümenin başlıca nedenleri olarak 
gösterilmektedir.

Kamboçya tarım sektörünün yeterince gelişmemiş ol-
masının başlıca nedeni ise modernize edilmiş bir tohum 
endüstrisinin olmayışıdır. Kamboçyalı çiftçilerin neredey-
se tamamı çeltik yetiştirirken geleneksel yollara başvur-
maktadır. Ülkede yalnızca bir adet tohum fabrikası (AQU-
IP Tohum Şirketi) bulunmaktadır ve yıllık 2 bin 600 ton 
pirinç tohumu üretmektedir. Buna karşılık komşu ülke 
Tayland’da 85 tohum fabrikası vardır ve yıllık 50 bin ton 
pirinç tohumu üretmektedir.  Birleşmiş Miletler Tarım ve 
Gıda Örgütü (FAO) ve AB, ülkede tohum endüstrisinin 
geliştirilmesi yönünde gerekli adımların atılması için Kam-
boçya hükümetini teşvik etmiştir. Bu bağlamda, Kamboç-
ya hükümeti 10 çeşit pirinç tohumu seçip bunların üreti-
minde sivil toplum kuruluşları, AB ve BM Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün de desteği ile endüstrinin genişletilmesi için 
çalışmalara başlamıştır. Kauçuk ise pirinçten sonra ihraç 
edilen en önemli tarım ürünüdür. 

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
İklimsel özellikleri nedeniyle daha çok pirinç ve mısır 

üretimine elverişli olan Kamboçya, her yıl 9 ile 11 milyon 
ton arasında tahıl üretimi gerçekleştirmektedir. Yukarıda 
da değinildiği gibi pirinç, ülkedeki başlıca tarımsal üründür. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine 
göre; 2002 yılında 1 milyon 994 bin hektarda çeltik eki-
mi gerçekleştiren Kamboçya, sonraki yıllarda ekim alanını 
genişleterek 2011 yılında 2 milyon 968 bin hektara, 2012 
yılında ise 3 milyon 7 bin hektara çıkardı. Ekim alanı ve ve-
rimlilik artışıyla birlikte son 10 yılda çeltik üretimini de yüzde 
100’ün üzerinde arttırdı. FAO’nun yıllık bazdaki üretim veri-
leri incelendiğinde; 2002 yılında 3 milyon 822 bin ton olan 
Kamboçya çeltik üretiminin, 2006 yılında 6 milyon 264 bin 
tona, 2010 yılında 8 milyon 245 milyon tona, 2012 yılında 
ise 9 milyon 290 bin tona ulaşarak istikrarlı bir artış kaydet-
tiği görülmektedir.

FAO’nun 28 Ocak 2014 tarihli ülke özeti ise Kamboçya 
çeltik üretiminin 2013/14 sezonunda rekor düzeyde ar-
tış gösterdiğine işaret ediyor. Kamboçya’da sezon, iklimle 
paralel olarak yağışlı ve kuru olarak iki bölüme ayrılıyor ve 
ülkenin 2013/14 ana yağışlı sezonu, Aralık başında baş-
layıp, bazı bölgelerde Şubat sonuna kadar devam ediyor. 
FAO’nun bu sezon bölünmesini baz alarak hazırladığı ülke 
özetine göre; ilk resmi tahminler, 2013 ana sezon (yağış-
lı sezon) çeltik hasadının, 7.3 milyon tonluk rekor seviyeye 
ulaşacağını ortaya koyuyor. Bu da bir önceki yıl gerçekleşen 
yüksek üretimin yüzde 1.7 üzerinde bir artışa işaret ediyor. 
Ekimlerdeki tahmini yüzde 3.3 genişlemenin, bu artışta et-
kili olduğu belirtiliyor. Ancak yoğun muson yağmurları, Ey-
lül-Ekim 2013 döneminde Mekong nehri havzasının kuzey 
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of paddy crop (or 5 percent of the total cropped area for the 
main season), particularly in Battambang, Banteay Meanchay 
and Siem Reap, important rice growing provinces.

Planting of the 2013/14 secondary dry season (irrigated) 
paddy crop is nearing completion. A preliminary official es-
timates, as of end-December, indicate that 472 483 have 
been planted under rice crop, some 4.6 percent below the 
area planted at the same period in 2013. The decrease in 
planted area is mainly a result of below average rains in De-
cember 2013. Official reports indicate adequate provision 
of seeds and yield promoting inputs which are expected to 
assist crop productivity.

The aggregate 2013/14 rice output, including the ongo-
ing main and secondary seasons, is officially forecast at a 
record level of 9.3 million tons, slightly above last year’s 
bumper level. Harvesting of the 2013 maize crop was 
completed by October 2013.

Another important agricultural product in Cambodia is 
maize. Maize cultivation land and production amounts in 
the country have increased over 100% in the last 10 years. 
According to the data of FAO; maize cultivation area, which 
was 71 thousand hectares in 2002, reached to 30 thousand 
hectares in 2010 but remained at 215 thousand hectares in 
2012 by decreasing in the following 2 years. Cambodia mai-
ze production, which was 148 thousand tons in 2002, reac-
hed to 924 thousand tons in 2009 and 950 thousand tons in 
2012 in parallel with the expansion in cultivation area. 2013 
maize harvest was completed by October 2013. According 
to the country report of FAO; latest official estimates point to 
a harvest of 911 127 tons, some 4 percent below last year’s 
level. The decrease in production is mainly attributed to a 6 
percent decline in the planted area, as a result of farmers 
switching to rice crop. There is a decrease in area planted 
to maize for the third consecutive year in row. Overall, the 
cereal output for 2013 is estimated at 10.3 million tons.

In Cambodia where there isn’t any wheat or barley pro-

bölgelerini etkileyen sellere neden oldu. Kamboçya Tarım, 
Orman ve Balıkçılık Bakanlığı (MAFF), sellerin, özellikle çel-
tik için önemli iller olan Battambang, Banteay Meanchay ve 
Siem Reap’te 128 bin hektara yakın çeltik ekili alana zarar 
verdiğini tahmin ediyor (toplam alanın yüzde 5'i).

2013/2014 ikincil kuru sezon çeltik ekimi ise tamam-
lanmak üzere. Ön resmi tahminler, Aralık ayının sonundan 
itibaren çeltik ekiminin, 2013 yılının aynı dönemindeki ekili 
alanın yüzde 4,6 altında kaldığını göstermektedir. Eki-
li alandaki bu düşüşün, özellikle Aralık 2013'te yaşanan 
ortalama yağışlardaki düşüşten kaynaklandığı belirtiliyor. 
Resmi raporlarlar, tohum ve verim teşvik girdilerinin yeterli 
karşılığının ürün verimliliğine yardımcı olmasının beklendiği-
ni göstermektedir.

Ülkenin 2013/14 toplam pirinç (çeltik) üretiminin ise de-
vam etmekte olan ana ve ikinci sezon da dahil, resmi ola-
rak, geçen yılki yüksek seviyenin biraz üzerine çıkarak 9,3 
milyon tonluk bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

Kamboçya’daki bir diğer önemli tahıl ürünü ise mısır. 
Ülkedeki mısır ekim alanı ve üretim miktarı son 10 yılda 
yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. FAO verilerine göre; 
2002’de 71 bin hektar olan mısır ekim alanı, 2010’da 330 
bin hektara kadar ulaşmış, sonraki 2 yılda bir miktar dü-
şerek 2012 yılında 215 bin hektarda kalmıştır. 2002 yı-
lında 148 bin ton olan Kamboçya mısır üretimi de, ekim 
alanındaki genişlemeye paralel olarak 2009 yılında 924 
bin tona, 2012 yılında ise 950 bin tona ulaştı. 

2013 mısır hasadı ise Ekim 2013 itibariyle tamamlan-
dı. FAO’nun ülke özetine göre; son resmi tahminler, mısır 
hasadının geçen yılki seviyenin yüzde 4 gibi bir miktar al-
tında kalacak şekilde, 911 bin ton olarak gerçekleştiği-
ne işaret ediyor. Üretimdeki düşüşün, özellikle çiftçilerin 
çeltik üretimine geçişinin bir sonucu olarak ekili alandaki 
yüzde 6'lık daralmadan kaynaklandığı belirtiliyor. Ülkenin 
mısır ekim alanlarında, üç yıldır üst üste yaşanan bir da-
ralma söz konusu.
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duction, total grain production realized in 2013 is estima-
ted to be 10,3 million tons.

FOREIGN TRADE IN CAMBODIA
Foreign trade volume of Cambodia increased each year 

with its joining to ASEAN in 1999 and WTO in 2004 as a 
member. According to the data of ITC Trademap; the co-
untry has a surplus in the foreign trade. Realizing 4,36 milli-
on-dollar export in 2008, Cambodia increased this amount 
to 7,83 million dollars in 2012. However; as the country is 
dependent on import, import increases with export. Total 
import amount of the country, which was 4,41 million dol-
lars in 208, reached to 7,06 million dollars in 2012. Major 
export goods of Cambodia are textile, wood, rubber, rice, 
fish, tobacco, shoes and major import goods are oil and 

oil products, cigarettes, gold, construction materials, machi-
nery, motor vehicles and pharmaceutical products.

Vietnam, China and Thailand are among the top three 
countries with which Cambodia makes trade. U.S. ranks 
first among the countries to which the country makes ex-
port most. Cambodia realized 2,033 million-dollar amount 
of total 7,838 million-dollar export to U.S. in 2012. Hong 
Kong, Singapore, United Kingdom and Germany follow 
U.S. in the export of Cambodia. The highest amount in 
import belongs to China. Cambodia realized 2,162 milli-

Buğday ve arpa üretiminin olmadığı Kamboçya’da, 2013 
yılında gerçekleştirilen toplam tahıl üretiminin ise 10,3 mil-
yon ton olduğu tahmin edilmektedir.

KAMBOÇYA’DA DIŞ TİCARET
Kamboçya’nın dış ticaret hacmi 1999’da ASEAN ve 

2004’te DTÖ’ye üye olmasıyla birlikte her yıl artmıştır. ITC 
Trademap verilerine göre ülke dış ticarette fazla veren bir 
ülke konumundadır. 2008 4,36 milyon Dolarlık ihracat ger-
çekleştiren Kamboçya, 2012 yılında bu oranı 7,83 milyon 
Dolar çıkarmıştır. Ancak ülke ihracatı ithalata bağımlı ol-
duğu için ihracatla birlikte ithalat da artmaktadır. 2008’de 
4,41 milyon Dolar olan ülkenin toplam ithalat miktarı, 2012 
yılında 7,06 milyon Dolara ulaşmıştır.

Kamboçya’nın temel ihraç malları, tekstil, ağaç, kauçuk, 
pirinç, balık, tütün, ayakkabı; temel ithal malları ise petrol 
ve ürünleri, sigara, altın, inşaat malzemesi, makine, motor-
lu araçlar ve eczacılık ürünlerinden oluşmaktadır. 

Kamboçya’nın ticaret yaptığı ülkeler arasında Vietnam, 
Çin ve Tayland, sırasıyla ilk üçte yer almaktadır. Ülkenin 
en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ABD ilk sırada yer 
almaktadır. Kamboçya 2012 yılında 7,838 milyon Dolarlık 
ihracatının 2,033 milyon Dolarlık kısmını ABD’ye gerçek-
leştirmiştir. Kamboçya’nın ihracatında ABD’yi Hong Kong, 
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on-dollar amount of total 7,063 million-dollar import from 
China in 2012. Vietnam, Thailand, Taiwan, Hong Kong and 
Korea follow China in the import of Cambodia.

THE PLACE OF GRAIN IN THE FOREIG TRADE
Grain products export and import amounts realized by 

Cambodia are quite lower compared to many other countri-
es. Rice export of the country has increased significantly in 
the last 10 years. According to FAO data; country’s rice ex-
port, which was 2.318 thousand tons on amount basis and 
956 thousand dollars on value basis in 2005, increased to 
5.536 thousand tons on amount basis and 3.147 thousand 
dollars on value basis in 2008 and to 174.045 thousand 
tons on amount basis and 107.917 thousand dollars on va-
lue basis with a significant increase in 2011 compared to the 
past years. However; when compared to the major rice ex-
porters in the world, these figures are very low. Contrary to 
the rice export, import has an opposite trend and continues 
to decrease every year. Country’s rice import, which was 40 
thousand tons in 2005, declined to 12 thousand tons level 
in 2011. FAO estimates that the country may reach a rice 
export level of approximately 1,4 million tons in 2014.

In the country, some rice is exported formally but much 
of the milled rice and/or paddy pass through cross-
border trade to Vietnam and Thailand. Rice prices ge-
nerally stable or low. Wholesale prices of rice remained 
generally stable or declined in the recent months, with the 
beginning of the 2013 main wet season paddy harvest. 
Rice prices in Battambang market, which increased to 
near record levels in August 2013, have been decreasing 
since then. Prices are generally lower in Battambang, the 
main rice producing area of the country, located in the 
west bordering Thailand. Overall, prices were generally 
below their levels a year earlier.

Singapur, Birleşik Krallık ve Almanya takip etmektedir. İtha-
latta ise en yükse pay Çin’e aittir. Kamboçya 2012 yılında 
7,063 milyon Dolar olan toplam ithalatının 2,162 milyon 
Dolarlık kısmını Çin’den gerçekleştirmiştir. Kamboçya’nın 
ithalatında Çin’i sırasıyla Vietnam, Tayland, Tayvan, Hong 
Kong ve Kore takip etmektedir.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Kamboçya’nın gerçekleştirdiği tahıl ürünleri ihracatı ve it-

halatı diğer birçok ülkeye kıyasla oldukça düşüktür. Ülkenin 
pirinç ihracatı son 10 yılda önemli bir artış göstermiştir. FAO 
verilerine göre; 2005 yılında miktar bazında 2.318 bin ton, de-
ğer bazında 956 bin Dolar olan ülkenin pirinç ihracatı, 2008 
yılında miktar bazında 5.536 bin tona, değer bazında 3.147 
bin Dolara; 2011 yılında ise önceki yıllara göre önemi bir artışla 
miktar bazında 174.045 bin tona, değer bazında 107.917 bin 
tona yükselmiştir. Ancak dünyadaki önemli pirinç ihracatçıla-
rıyla karşılaştırıldığında bu oranlar son derece düşüktür. Pirinç 
ihracatına karşılık ithalatı ise tersi bir seyir izlemekte ve her yıl 
düşüş göstermeye devam etmektedir. 2005 yılında 40 bin ton 
civarında olan ülkenin pirinç ithalatı, 2011 yılında 12 bin ton 
seviyelerine gerilemiştir. FAO, ülkenin 2014 yılında yaklaşık 
1,4 milyon ton pirinç ihracatına ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Ülkede, bazı pirinçler resmi olarak ihraç edilmekle bir-
likte öğütülmüş pirinç ve/veya çeltik Vietnam ve Tayland'a 
sınır ötesi ticaretle geçiyor. Pirinç fiyatları ise genel olarak 
sabit veya düşük. Son aylarda pirinç toptan fiyatları, 2013 
ana yağışlı sezon çeltik hasadının başlamasıyla birlikte 
genel olarak sabit kaldı veya düşüş gösterdi. Ağustos 
2013'te rekor seviyelere ulaşan Battambang piyasasın-
daki pirinç fiyatları, o zamandan bu yana azalma eğili-
minde. Batı Tayland sınırında bulunan ülkenin ana pirinç 
üretim alanı olan Battambang'da ise fiyatlar genel olarak 
düşük kalmaktadır. 
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Contrary to the increase in the rice export of Cambodia, a 
significant decrease has been seen in the maize export espe-
cially in the recent years. Maize export of the country, which 
was 22 thousand tons in 2005, increased to 350 thousand 
tons in 2009. However; decreasing in the following years, the 
export remained at very low level of 5 thousand tons in 2011. 
FAO estimates that maize export will reach to the old levels 
again and increase to approximately 360 thousand tons in 
2014. FAO expects that country’s total grain export to be rea-
lized by the country in 2014 won’t  reach a record level of 1.8 
million tons (8% more than the previous year).

Another grain product that is prominent in the country’s 
import is wheat. Cambodia realizes a quantity of wheat im-
port every year but the amount is very limited. According 
to FAO data; Cambodia’s wheat import, which was 24,5 
thousand tons on amount basis and 4.509 thousand tons 

on value basis in 2005, increased to 27,2 thousand tons 
on amount basis and 7.380 thousand tons on value basis 
in 2007 but decreased to 8.7 thousand tons on amount 
basis and 4.290 thousand dollars on value basis in the fol-
lowing year. Increasing in the following years, wheat import 
reached to 15,7 thousand tons on amount basis and 4tho-
usand dollars on value basis in 2011.

MILLING AND GRAIN PROCESSING INDUSTRY
According to the Cambodia Market Survey prepared by Cra-

ig MacKay for Academy for Educational Development (AED) 
in 2007; wheat flour is consumed by Cambodians in bread, 
cakes, biscuits and instant/fresh noodles. About 70% of wheat 
flour consumption originates through the industrial production 
of two local mills located in Phnom Penh. The remaining 30% is 

Kamboçya’da pirinç ihracatındaki artışa karşılık mısır 
ihracatında, özellikle son yıllarda önemli bir düşüş gözlen-
mektedir. 2005 yılında 22 bin ton olan ülkenin mısır ihra-
catı, 2009 yılında 350 bin tona kadar yükselmiştir. Ancak 
sonraki sezonlarda düşüşe geçen ihracat, 2011 yılında 5 
bin ton gibi çok düşük bir seviyede kalmıştır. FAO, 2014 
yılında mısır ihracatının yeniden eski seviyelerine ulaşaca-
ğını ve yaklaşık 360 bin tona yükseleceğini tahmin ediyor. 
FAO, ülkenin 2014 yılında gerçekleştireceği toplam tahıl 
ihracatının 1.8 milyon ton gibi rekor bir seviyeye ulaşma-
masını bekliyor (bir önceki yılın yüzde 8 üzerinde). 

Ülkenin ithalatında öne çıkan bir diğer tahıl ürünü ise 
buğday. Kamboçya, sınırlı olmakla birlikte her yıl bir miktar 
buğday ithalatı gerçekleştiriyor. FAO verilerine göre; 2005 
yılında miktar bazında 24,5 bin ton, değer bazında 4.509 
bin Dolar olan Kamboçya’nın buğday ithalatı, 2007 yılın-

da miktar bazında 27,2 bin tona, değer bazında 7.380 bin 
Dolara yükselmiş ancak bir sonraki yıl gerileme göstere-
rek miktar bazında 8.7 bin tona, değer bazında 4.290 bin 
Dolara kadar düşmüştür. Sonraki yıllarda yeniden artmaya 
başlayan buğday ithalatı, 2011 yılında miktar bazında 15,7 
bin tona, değer bazında ise 4.000 bin Dolara ulaşmıştır.

DEĞİRMENCİLİK VE TAHIL İŞLEME SEKTÖRÜ
Craig MacKay'in 2007 yılında Eğitim Geliştirme Akademisi 

(AED) adına hazırladığı Kamboçya Pazar Araştırması'na göre; 
Kamboçya'da buğday unu, ekmek, kek, bisküvi ve taze ma-
karnada (noodle) tüketilmektedir. Buğday unu tüketiminin 
yaklaşık % 70'i, Phnom Penh bulunan iki yerel değirmenin 
endüstriyel üretimiyle karşılanmaktadır. Kalan yüzde 30 ise 
yasal veya yasadışı yollarla Vietnam'dan ithal edilmektedir. 
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imported both legally and illegally predominantly from Vietnam. 
There are some small-scale rice flour producers, however, the 
industrial market is dominated by the production of wheat flour. 
Wheat, predominantly hard varieties, is imported from Austra-
lia, Argentina, Canada, India, and the USA.

As it is mentioned above, there are two flour mills operating 
in Cambodia. . Asia Flour Mills is the larger facility with a mil-
ling capacity of 130 MT of wheat (100 MT of flour) per day, 
currently operating 16 hours per day, 6 days a week, running 
at 65% capacity. Men Sarun has a milling capacity of 120 MT 
(91 MT of flour) per day, currently operating 10 hours per day, 
6 days a week, and is running at about 60% capacity.

Combined local production is estimated at 3000 – 3500 
MT per month, with Asia flour Mills producing about 25% 
- 40% more than Men Sarun. Estimates of total market 
consumption, including local production, plus both legal 
and illegal imports from Vietnam, is about 5000 MT per 
month.  It is estimated that 20% of the market consists of 
illegal imports of flour from Vietnam.  

Both millers produce two grades of flour - grades 1 and 
2. It is estimated that 80% of each miller’s production is 
sold to the bakery industry (grade 1). The remaining flour 
(grade 2) is sold to the fresh noodle industry and biscuit 
manufacturers.

The technologies used in the flour mills of the country are 
different. As one of the 2 mills in the country, Asia Flour Mills 
runs a vertical mill utilizing Buhler milling equipment with three 
ingredient feeders while Men Sarun uses used equipment 
from China which comprises 2 two milling lines located side 
by side in a warehouse. Men Sarun flour mill has a basic la-
boratory that tests for wet gluten, ash, moisture and sieving. 
Asia flour mill also has a laboratory and  it is assumed that 
their testing process is equivalent to the Men Sarun mill.

There is not any data on the numbers of the rice mills 
but the processed rice export is stated as low due to the 
insufficient and old technology of Cambodia. The country 
is estimated to need an investment of approximately 350 
million dollars in order to realize the post-production pro-
cesses of the harvested rice. The country needs rice mill 
investment. Due to the insufficient numbers of the rice 
mills, an important part of the harvested rice in the co-
untry is sent to the mills in Vietnam. 

Bazı küçük ölçekli pirinç unu üreticileri de vardır ancak en-
düstriyel pazarda buğday unu üretimi hakimdir. Buğdayın ço-
ğunlukla sert çeşitleri Avustralya, Arjantin, Kanada, Hindistan 
ve ABD'den ithalat edilmektedir. Yukarıda da bahsedildiği gibi 
Kamboçya'da çalışan iki un değirmeni bulunmaktadır. Bun-
lardan biri olan Asia Flour Mills, günlük 130 ton öğütme ka-
pasitesiyle (100 ton un) en büyük tesis konumundadır. Yüzde 
65 kapasiteyle çalışan tesis, haftada 6 gün, günde 16 saat 
çalışmaktadır. 120 tonluk günlük kapasiteye (91 ton un) sahip 
olan Men Sarun, günde 10 saat, haftada 6 gün ve yaklaşık 
yüzde 60 kapasiteyle çalışmaktadır.

 
Ülkedeki toplam yerel üretimin, Men Sarun'dan yaklaşık 

yüzde 25-40 daha fazla üreten Asya Flour Mills'le birlikte 
aylık 3000-3500 ton olduğu tahmin edilmektedir. Toplam 
pazardaki tüketimin, yerel üretim ve de Vietnam'dan ya-
pılan yasal ve yasadışı ithalat da dahil ayda yaklaşık 5000 
ton olduğu tahmin edilmektedir. Bu pazarın yüzde 20'sinin 
Vietnam'dan yasadışı yollarla yapılan un ithalatından oluş-
tuğu düşünülmektedir. 

Her iki değirmenci de birinci ve ikinci sınıf kalitelerde 
un üretmektedir. Her bir değirmencinin, üretiminin yüzde 
80'ini (1. sınıf) fırıncılık sektörüne sattığı tahmin edilmekte-
dir. Kalan un (2. sınıf) yaş makarna (noodle) endüstrisine ve 
bisküvi üreticilerine satılmaktadır.

Ülkede un değirmenlerinde kullanılan teknolojiler de 
farklılık göstermektedir. Ülkedeki 2 değirmenden biri olan 
Men Sarun Çin kaynaklı ekipmanlar kullanırken Asia Flour 
Mills İsviçre kaynaklı değirmen ekipmanlarından yararlana-
rak dikey bir değirmen çalıştırmaktadır. Men Sarun un de-
ğirmeni yaş glüten, kül, nem ve eleme testleri için temel bir 
laboratuvara sahiptir. Asia Flour Mills’de de bir laboratuvar 
vardır ve bu laboratuvarın test sürecinin Men Sarun değir-
meniyle eşdeğerde olduğu kabul edilmektedir.

Pirinç değirmenlerinin sayısıyla ilgili bir veri bulunmamak-
tadır ancak Kamboçya’nın sahip olduğu yetersiz ve eski 
teknoloji yüzünden işlenmiş pirinç ihracatının az olduğu 
belirtilmektedir. Ülkenin hasat ettiği pirincin üretim sonrası 
işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık 350 milyon 
dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyulduğu tahmin edilmektedir. 
Ülkede pirinç değirmeni yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Pirinç değirmenlerindeki yetersizlikten ötürü, ülkede hasat 
edilen pirincin önemli bir kısmı Vietnam’daki değirmenlere 
gönderilmektedir. 

References - Kaynaklar: 
1. Craig MacKay, Cambodia Market Study – Potential Food Vehicles for Micronutrient Fortification, On behalf of Academy for Educational Development 
(AED) and USAID’s A2Z Micronutrient and Child Blindness Project, June 2007
2. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Kamboçya Ülke Raporu, Hazırlayan: Dilek KOÇ SUBAŞI, Ankara - Ocak, 2013 
– 21.03.2014
3.  DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – Foreign Economic Relations Board), Kamboçya Ülke Bülteni, Mayıs 2012
4. FAO, GIEWS (global information and early warning system on food and agriculture) Country Brief, Cambodia, 28-January-2014



118 May • Mayıs 2014

COUNTRY PROFILE • ülke profİlİ

MILLER MAGAZINE






