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EdItOr
EDİTÖR

The decrease in the wheat
prices continues

Buğday fiyatlarındaki düşüş
devam ediyor
Değerli okurlar,

Dear readers,
According to the last report of International Grains Council IGC dated as 25 September; the increase expectation
for wheat production and grain production in general continues for 2014/15 season. IGC increased its increase expectation in the wheat production 4 million tons compared
to the previous month. The increase expectation in the total
grain production increased 7 million tons compared to the
previous month. In September, this continued to affect the
downward movements of the wheat and other grain prices
decreasing since the last month.
As our magazine’s author Zafer Ergezen mentioned in his
article on this month’s issue; December futures wheat price
in the Chicago Mercantile Exchange has lost value over
30% since May. The sales that started with the production
projections for the new season still continue. In an environment where production and stocks have increased this
much, response movements remain limited. This continues
to provide advantage for the millers generally. You can follow the details about the market from Mr. Ergezen’s articles.
The cover story of this month’s issue is flour and pulses
packaging. As you know, the basic purpose of the packaging is to ensure that a manufactured product is delivered to
the consumer without getting any damage. However today,
the perception and expectations regarding the packaging
have changed together with the changing conditions. Now,
packaging is not only a material that protects the product,
but also a good marketing tool as the consumers get lots
of ideas about the product only by looking at the package.
In other words, the package should build up trust for the
consumer before the product does. You can find the importance of packaging, the features it should have, the points
that should be taken into consideration in the packaging
systems and details of today’s packaging trends in the article and interviews included in the cover story.
Miller Magazine will be at Africa Grain, Pulses and Technologies Congress & Expo to be held in Ethiopia’s capital
city Addis Ababa between 29 and 31 October 2014. We
are waiting for you at our Parantez Group congress booth.

Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’ni 25 Eylül tarihli son raporuna göre, 2014/15 sezonunda buğday üretimi ve genel
itibariyle de tahıl üretimi için artış beklenti devam ediyor.
IGC, buğday üretimindeki artış beklentisini, bir ay önceye
kıyasla 4 milyon ton arttırdı. Toplam tahıl üretimindeki artış
beklentisi ise bir ay önceye kıyasla 7 milyon ton arttı. Bu
da, geçtiğimiz aydan bu yana düşüş eğilimi gösteren buğday ve diğer tahılların fiyatlarının, Eylül’de de aşağı yönlü
hareketini etkilemeye devam ediyor.
Yazarımız Zafer Ergezen’in bu ayki makalesinde de değindiği gibi; Şikago Ticaret Borsası'nda Aralık vadeli buğday
fiyatı, Mayıs ayından bu yana yüzde 30'un üzerinde değer
kaybetti. Yeni sezona yönelik üretim tahminleri ile beraber
başlayan satışlar halen devam ediyor. Üretim ve stokların
bu kadar yükseldiği bir ortamda tepki hareketleri de sınırlı kalıyor. Bu da genel itibariyle değirmencilere avantaj
sağlamaya devam ediyor. Piyasayla ilgili ayrıntıları Sayın
Ergezen’in makalelerinden takip edebilirsiniz.
Bu ayki sayımızın ana konusu un ve bakliyat ambalajları.
Bildiğiniz gibi ambalajın temel amacı, içerisinde bulunan
ürünün, tüketiciye ulaşana kadar zarar görmesini engellemek. Ancak günümüzde, değişen şartlarla birlikte ambalajla ilgili algı ve beklentiler de değişti. Artık ambalaj
sadece ürünü koruyun bir materyal değil, aynı zamanda
iyi bir pazarlama aracı. Çünkü tüketiciler, sadece ambalaja bakarak dahi ürün hakkında pek çok kanıya varabiliyor. Yani üründen önce, ambalajının tüketicide güven
yaratması gerekiyor. Ambalajın önemi, taşıması gereken
özellikler, ambalajlama sitemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve günümüzdeki ambalaj trenleriyle ilgili
ayrıntıları kapak dosyamızdaki makale ve röportajlarda
bulabilirsiniz.
Miller/Değirmenci Dergisi, 29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenecek Afrika Hububat, Bakliyat ve Teknolojileri Kongresi ve
Sergisi’nde olacak. Kongredeki Parantez Group standımıza bekliyoruz.
Saygılarımla…

Best regards…

Derya GÜLSOY
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Leading Article
Başyazı

Zübeyde KAVRAZ

Milling industry is in
Ethiopia on 29-31 October…
Değirmencilik sektörü
29-31 Ekim’de Etiyopya’da
Dear industry representatives,

Değerli sektör temsilcileri,

As you know, I have been sharing my views on our industry and world markets with you since the 50th issue of
Miller Magazine. I draw attention to the future potential of
the African continent, tried to inform you about some points
about this continent that are needed to be taken into consideration and then gave the foreknowledge of our projects
for this continent on my first article.

Bildiğiniz Miller/Değirmenci Dergisi’nin 50. sayısından itibaren sektörümüz ve dünya pazarlarıyla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum. 50. sayıdaki ilk yazımda da Afrika kıtasının
gelecek için taşıdığı potansiyele dikkat çekmiş ve bu kıtayla
ilgili gözden kaçırılmaması gereken bazı noktaları sizlere aktarmaya çalışmış, akabinde de bu kıtaya yönelik projelerimizin ön bilgisini vermiştim.

To be held in Addis Ababa as the capital city of Ethiopia
between 29 and 31 October 2014; Africa Grain, Pulses and
Technologies Congress & Expo is the first of these projects.
The objective of this congress is to share the knowledge and
experience in the industry with the representatives of the African
countries and contribute to the development of the continent.
Thus, we will have the possibility of determining our position in
this continent having a big potential for the future in advance.

29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Etiyopya’nın başkenti
Addis Ababa’da gerçekleştirilecek Afrika Hububat, Bakliyat ve Teknolojileri Kongresi, bu projelerin başlangıcıydı. Bu
kongrenin amacı sektördeki bilgi ve tecrübe birikimlerini Afrika ülkelerinin temsilcileriyle paylaşmak ve kıtanın gelişimine
katkı sağlamak. Böylece gelecek için büyük bir potansiyel
taşıyan bu kıtadaki yerimizi, şimdiden belirleme imkanımız
olacak.

Firstly, we would like to thank FDR Ministry of Agriculture and
Addis Ababa University who volunteered to cooperate with us
for the realization of this project, T.R. Embassy of Addis Ababa
Office of The Commercial Counselor and the industry representatives who support us with their trust on us and the project.

Öncelikle bu projenin hayata geçirilmesinde bizimle birlikte çalışma gönüllüğünü gösteren Etiyopya Tarım Bakanlığı
ve Addis Ababa Üniversitesi’ne, Türkiye Cumhuriyeti Addis
Ababa Büyükelçiliği’ne, bize ve projeye duydukları güvenle
bizi destekleyen sektör temsilcilerine teşekkür ederiz.

We encountered many situations, demands and support during our activities for this project both in Turkey and
Ethiopia. Each situation we encountered, each registration
we received, each demand and support we obtained has
proven how important is this project for the region and it still
continues to prove.

Bizler bu projeyle ilgili gerek Türkiye’den gerekse
Etiyopya’dan yaptığımız çalışmalar esnasında, pek çok
durumla, taleple ve destekle karşılaştık. Karşılaştığımız her
durum, aldığımız her kayıt, bize gelen her talep ve destek,
bu projenin bölge için ne kadar gerekli olduğunu kanıtladı ve
kanıtlamaya da devam ediyor.

Market variety is the most important exit for the companies in today's shrinking world market and Africa is one of
the future exits of our industry.

Günümüzün daralan dünya piyasasında, firmalar için en
önemli çıkış kapısı, pazar çeşitliliğidir. Afrika da sektörümüzün gelecekteki çıkış kapılarından biridir.

All of the industry representatives understanding the importance of the African continent will have the possibility of
meeting with the senior officials and professional industry
representatives coming from 54 countries of the world on
29-31 October in Ethiopia.

Afrika kıtasının önemini kavrayan tüm sektör temsilcileri,
29-31 Ekim tarihleri arasında Etiyopya’da kıtanın 54 ülkesinden gelen üst düzey yetililer ve profesyonel sektör temsilcileriyle buluşma imkanı bulacak.

I invite you to meet at Grain Africa Congress which will
show that the black continent is not at all what it looks like
from the outside.
Best regards…
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Sizleri, kara kıtanın hiç de dışardan göründüğü gibi olmadığını gösterecek Grain Africa Kongre’sinde buluşmaya
davet ediyorum.
Saygılarımla…

MILLER MAGAZINE

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

September • Eylül 2014

19

Contents

İçindekiler

42

84

92

Packaging in Flour World Feed Market
and Pulses Products
and Turkey
Un ve Bakliyat
Dünya Yem Pazarı ve
Ürünlerİnde Ambalaj
Türkİye

completed its flour mill expansion in Peru
20 Pavan
Pavan, Peru’daki değirmen genişletme projesini

28

tamamladı
thousand-ton wheat storage complex in India
24 64
34
Hindistan’da 64 bin tonluk buğday
depolama kompleksi

Grain and Flour
Market in Ethiopia
Etİyopya’da Tahıl ve
Un Pazarı

Increase in the wheat exports from
Kazakhstan to Iran
Kazakistan’dan İran’a buğday ihracatı artacak
Flour Mills of Nigeria is on the agenda with its
investments
Flour Mills of Nigeria pirinç yatırımlarıyla gündemde

Advertisement Index
Reklam İndeksi

ALAPALA MAKİNA........................................................................ Ö.K.
UNORMAK DEĞİRMEN MAKİNE .....................................ACCORDION
ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI ...................................................Ö.K.İ.
SELİS MAKİNA .................................................................................. 1
YENAR DÖKÜM SANAYİ.................................................................... 2
İMAŞ MAKİNE SANAYİ....................................................................... 3
ALTUNTAŞ HAVALANDIRMA VE HAYVANCILIK.................................. 4
MEKO MİKRO BİLGİSAYAR ELEKTRONİK KONTROL........................ 5
ALTINBİLEK MAKİNE....................................................................... 6-7
BBCA DEPOLAMA SİSTEMLERİ TARIM İNŞ................................... 8-9
PETKUS........................................................................................... 10
SAĞBİLİ MAKİNA............................................................................. 11
TAPCO............................................................................................. 13
MOLİNO MAKİNA............................................................................. 15
ABP GIDA SANAYİ........................................................................... 21
ABP Muhlenchemie Gıda SanAYİ............................................... 23
CONSEGRA..................................................................................... 25
ACITER............................................................................................ 27
5S MAKİNA SANAYİ ................................................................... 30-31
AYBAKAR DIŞ TİCARET ................................................................. 33

GENÇ DEĞİRMEN MAKİNALARI ..................................................... 35
İDMA................................................................................................ 38
MOLİNO MAKİNA............................................................................. 39
ALPSAN MAKİNE SANAYİ ............................................................... 41
SKF TÜRK SANAYİ........................................................................... 47
BÜHLER GROUP........................................................................ 48-49
WAM EURASIA MAKİNE SANAYİ .................................................... 51
PAKETSAN AMBALAJ...................................................................... 55
TETA MÜHENDİSLİK SANAYİ........................................................... 61
MY SİLO TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ................................... 64-65
FRIGORTEC ................................................................................... 67
PINGLE............................................................................................ 71
BM BAKER MAGNETİK.................................................................... 73
ORTAŞ DEĞİRMEN ......................................................................... 77
ÜÇEL ELEVATÖR............................................................................. 81
3M KAYIŞ......................................................................................... 83
DEĞİRMEN MAKİNA SANAYİ......................................................... 103
TEKNİK DEĞİRMEN MAKİNALARI..........................................104/A.K.İ
UĞUR MAKİNA .............................................................................A.K.

44
Plan Your Packing, Enhance Your Profits
Ambalajlamanızı Planlayın, Karınızı Arttırın

52
The importance given on the product
should also be given to its packaging
Ürüne verilen değer ambalajına da verilmeli

64
The value increase in dollar decreases the
value of commodities
Dolardaki değer artışı emtiaların değerini düşürüyor

68

Transformation from small to large scale in
Alman German milling industry
Değirmencilik endüstrisinden küçükten
büyüğe dönüşüm

NEWS • HABER

Nigeria reserved
79 million dollars for
16 rice and cassava mills
...........................................................................

Nijerya, 16 pirinç ve manyok
değirmeni için 79 milyon
Dolar ayırdı
Nigerian government announced that they approved the 13 billion-Naira (79,4 million dollars)
support for establishing 10 integrated rice mills
and 6 high quality cassava flour mill.
Nijerya hükümeti, 10 entegre pirinç değirmeni
ve 6 yüksek kalite manyok unu değirmeni kurulumu için 13 milyar Naira’lık (79,4 milyon Dolar)
desteği onayladığını açıkladı.
The Federal Government of Nigeria has approved N13
billion for the procurement of 10 integrated rice mills and
six high quality cassava flour mills to boost rice and cassava production in the country. According to the news from
Premium Times; briefing journalists after the weekly federal
executive council meeting, which was chaired by President
Goodluck Jonathan, the Minister of Agriculture Akinwumi
Adesina said that the rice mills will be located in 10 states
of the federation. These 10 rice mills have a capacity to mill
36,000 tons of paddy rice, making it a total of 360,000 tons
of paddy rice to be finely processed across the country.
The rice mills will be located in Kebbi, Zamfara, Kaduna,
Ogun, Bayelsa, Niger, Kogi,
Anambra, Benue and Bauchi States, while the cassava
mills will be located in Ondo,
Ogun, Abia, Delta, Cross River,
Nasarawa states. Mr. Adesina
said the council deliberated extensively on the need for more
integrated rice mills across
the country as it is currently
working at the total blackout
of the importation of rice. He
added that the mills “will not be
owned or run by government,
they are going to be owned
managed and operated by the
private sector.
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Nijerya Federal Hükümeti, ülkedeki pirinç ve manyok üretimini arttırmak amacıyla 10 entegre pirinç değirmeni ve 6 yüksek
kalite manyok unu değirmeni için 13 milyar Nijerya Nairası değerindeki desteği onayladı. Premium Times’ta yer alan habere
göre; Devlet Başkanı Goodluck Jonathan tarafından yönetilen
haftalık federal yürütme konseyi toplantısının ardından gazetecilere brifing veren Tarım Bakanı Akinwumi Adesina, pirinç
değirmenlerinin federasyonun 10 eyaletinde yer alacağını söyledi. Bu 10 pirinç değirmeninin her biri 36 bin ton çeltik işleme
kapasitesine sahip olacak ve toplamda ülke çapında 360 bin
ton çeltik işlenecek.
Pirinç değirmenleri Kebbi, Zamfara, Kaduna, Ogun, Bayelsa, Niger, Kogi, Anambra,
Benue ve Bauchi eyaletlerinde yer alırken; manyok
değirmenleri Ondo, Ogun,
Abia, Delta, Cross River,
Nasarawa
eyaletlerinde
yer alacak. Konseyin şu
anda ülkede pirinç ithalatında kesintiler yaşandığı
için ülke çapında daha
fazla entegre pirinç değirmenine duyulan ihtiyaca
odaklandığını belirten Adesina, değirmenlerin hükümet tarafından değil özel
sektör tarafından yönetilip
işletileceğini ekledi.
MILLER MAGAZINE
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Closure decision from
Cargill
......................................................................

Cargill’den kapatma kararı
Cargill announced that it will close its corn milling
facility in Memphis, Tennessee, USA.
Cargill, ABD’nin Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde bulunan mısır öğütme tesisini kapatacağını duyurdu.
Cargill announced that it will close its Memphis corn
milling facility, which employs approximately 440 people, 120 being contract employees, to be effective January 2015. The closure of the facility results primarily
from the underutilization of the Memphis plant and its
location away from the Corn Belt. The corn oil refinery
will remain open and operate as a standalone facility to
continue to serve customers.
For the employees impacted at the plant, Cargill will be
offering opportunities to fill positions at other company
locations in the region. Those who relocate to positions
at other Cargill facilities will receive assistance. For displaced employees, Cargill will provide support including,
interview and resume writing training, severance packages and the opportunity to attend career fairs.
President of Cargill Corn Milling based in Minneapolis Julian Chase said the following on the subject: “The
decision to close our Memphis corn milling facility was
made only after a careful examination of the current
business situation and we examined all other possible
options. This was a difficult decision to make because
we have an excellent team of employees in Memphis. It
is unfortunate that we must close any plant because of
the impact to good people, their families and the community.”
Cargill remains committed to its U.S. corn milling
business and will leverage the rest of its network to
continue to serve customers.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Cargill, 440 çalışana sahip Memphis mısır öğütme
tesisini Ocak 2015’ten itibaren geçerli olacak şekilde
kapatacağını duyurdu. Tesisin kapatılmasının temel nedeni olarak Memphis tesisinin az kullanılması ve Mısır
Kuşağına uzaklığı gösteriliyor. Tesisin yanında yer alan
mısır yağı rafinerisinin ise açık olacağı ve bağımsız bir
tesis olarak müşterilerine hizmet sunmaya devam edeceği belirtildi.
Cargill, bu durumdan etkilenen fabrika çalışanlarına,
bölgedeki diğer şirket lokasyonlarında yer alan pozisyonları doldurmak için çeşitli fırsatlar sunuyor. Cargill’in
diğer tesislerindeki pozisyonlara geçenlere gerekli yardımlar da sunulacak. Yerleştirilemeyenler için de Cargill;
mülakat ve öz geçmiş yazma eğitimi, tazminat paketleri ve kariyer fuarlarına katılma fırsatlarını içeren destek
programını sunacak.
Minneapolis’te yer alan Cargill Mısır Öğütme İşletmesi
Başkanı Julian Chase, konu ile ilgili şunları dile getirdi:
“Memphis mısır öğütme tesisimizi kapatma kararı, işletmenin son durumunun dikkatli bir şekilde ele alınmasıyla
verildi ve kapatma dışındaki diğer tüm olası opsiyonları da hesaba kattık. Memphis’te mükemmel bir takıma
sahip olduğumuz için bu, gerçekten verilmesi zor bir
karardı. Bu durumdan iyi insanlar, aileleri ve toplum etkilendiği için oldukça talihsiz bir durum.”
Cargill, ABD mısır öğütme işletmesine olan bağlılığını
sürdürecek ve müşterilerine sunduğu hizmete devam
edebilmek için çalışma ağının geri kalanını güçlendirecek.
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Pavan completed its flour mill expansion in Peru

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

Pavan, Peru’daki değirmen genişletme projesini tamamladı
Pavan Group announced that it completed the
flour mill expansion project which was built in December 2013 and belongs to Molinera del Centro
S.A. in Peru.

Pavan Group, Aralık 2013’te inşası tamamlanan
Peru’daki Molinera del Centro S.A.’ya ait değirmenin genişletilme projesini tamamladığını
açıkladı.

Molinera del Centro S.A. completed construction on
a 500-tonne-per-24-hour flour mill, in Lima, Peru in December 2013. This was part of the company’s more than
$20 million capacity expansion project, which took only
seven months to complete.
The new milling facility is approximately 500 square
meters including the milling plant, nine conditioning silos
with a capacity of 100 tons each and 12 silos for flour
and bran, each with a capacity of 120 tons. The mill has
an extraction rate of 78.5%.
Molinera del Centro S.A. chose Galliera Veneta, Italybased Pavan Group to partner with to supply its Lima
flour mill. Pavan Group supplied the facility with a cleaning section complete with optical sorters and a milling
section with twenty one roller mills, four plansifters with
eight channels, five purifiers, weighing and packaging
units and various auxiliary machines.
Making production of pasta, biscuits and flour for
bread, Molinera del Centro S.A. uses some of the flour
produced in the Lima mill for its own pasta production
lines, which were also supplied by the Pavan Group. Pavan noted that the new storage building for this project
was completed in a record time frame.
Also selling wheat flour for bread production to customers in the Peruvian market, Molinera del Centro S.A
sources wheat from Canada, the U.S. and Argentina.

Molinera del Centro S.A., Peru Lima’da bulunan ve 24
saatte 500 tonluk un üretimi gerçekleştiren değirmenin
inşasını Aralık 2013’te tamamlamıştı. Bu proje, firmanın
tamamlanması sadece yedi ay alan 20 milyon dolarlık kapasite arttırma projesinin bir parçasıydı.
Yeni değirmencilik tesisi; öğütme bölümü ile her biri 100
tonluk kapasiteye sahip dokuz dinlendirme silosu ve her biri
120 tonluk kapasiteye sahip 12 adet un ve kepek silosu da
dahil olmak üzere yaklaşık 500 metre karelik alana sahip.
Değirmen ayrıca yüzde 78.5 ekstraksiyon oranına da sahip.
Molinera del Centro S.A., Lima un değirmenindeki tedarik için İtalya merkezli Pavan Group’a bağlı Galliera
Veneta’yı tercih etti. Pavan Group tesise optik ayıklayıcılarla birlikte sunulan bir temizleme bölümü ve 21 valsli
değirmen, sekiz kanallı dört elek, beş temizleyici, tartma
ve paketleme üniteleri ile çeşitli yardımcı makinelerden
oluşan bir öğütme bölümü kurdu.
Makarna, bisküvi ve ekmeklik un üretimi yapan Molinera del Centro S.A., Lima değirmeninde ürettiği unun bir
kısmını, Pavan tarafından tedarik edilen kendi makarna
üretim hatlarında kullanıyor. Pavan, bu proje kapsamında
inşa edilen yeni depolama tesisinin rekor bir zaman diliminde tamamlandığını belirtiyor.
Peru pazarındaki müşterilerine ekmek üretimi için buğday unu da satan Molinera del Centro S.A., gerekli buğdayı Kanada, ABD ve Arjantin’den temin ediyor.
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Expansion projects from
Scoular
.......................................................................

Scoular’dan genişletme
projeleri
Scoular announced that it company expanded
and acquired Winona Feed & Grain its Kansas
operations.
Scoular, Kansas operasyonlarını genişletip
Winona Feed & Grain firmasını satın aldığını
duyurdu.
The Scoular Company announced that it acquired substantially all of the assets of Winona Feed and Grain, Inc.
of Winona, Kan. The deal includes two Kansas grain storage and handling operations, one with 1.8 million bushels
of storage space and access to the Union Pacific Railroad’s main line in Winona and another in Pence with
nearly 800,000 bushels of storage capacity and truckonly access. Terms of the transaction were not disclosed.
Scoular’s director who oversees the company’s Kansas operations, Glen Hofbauer said the following on the
subject: “We’re pleased to add Winona Feed and Grain’s
operations to our grain merchandising network and to
bring the benefits of that network to farmers whose grain
is tributary to the Winona and Pence facilities. We’ve enjoyed a long-standing trading relationship with the staff of
Winona Feed and Grain over
the years, and we’re delighted that the owners selected
us to continue what they’ve
worked to build for the past
65 years.” Hofbauer added that Winona Feed and
Grain’s former General Manager Art Koster will continue
to manage the business under Scoular’s ownership.
In addition to the Winona
and Pence facilities, Scoular
operates 11 other grain storage
and handling facilities in Kansas. These facilities are part of
the company’s grain marketing
network that includes offices
and facilities in 20 U.S. states
as well as Canada, Mexico,
and South America.

26

October • Ekim 2014

Scoular Company, Kansas Winona’da bulunan Winona Feed and Grain, Inc.’nin tüm varlıklarını satın aldığını
duyurdu. Bu satın alma işlemine Kansas’ta bulunan iki
tahıl depolama ve işleme tesisi de dahil edildi. Tesislerden biri 1.8 milyon kilelik depolama alanına ve Winona’da
bulunan Union Pacific tren yolu ulaşımına, diğeri ise 800
bin kilelik depolama kapasitesine ve Pence’de sadece
kamyon ulaşımına sahip. Satın alma işleminin şartları ise
açıklanmadı.
Scoular’ın Kansas operasyonlarını yöneten Glen Hofbauer konuyla ilgili şunları aktardı: “Winona Feed and Grain’in
operasyonlarını tahıl ticaret ağımıza katmaktan ve tahılını
Winona ve Pence tesislerine sunan çiftçilerimize tahıl ağımızın faydalarını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Winona Feed and Grain ekibi ile uzun süreli bir ortaklığımız
oldu. Firma sahiplerinin,
65 yıllık tarihi sürdürmek
için bizleri seçmesi bizi
oldukça mutlu etti.” Hofbauer, Winona Feed and
Grain’in eski Genel Müdürü Art Koster’in işletmeyi
Scoular adı altında yönetmeye devam edeceğini
de ekledi.
Scoular’ın Winona ve
Pence tesislerinin yanı
sıra Kansas’ta 11 tahıl
depolama ve işleme tesisi
daha bulunuyor. Bu tesisler; Kanada, Meksika ve
Güney Amerika’nın yanı
sıra 20 ABD eyaletinde
yer alan ofis ve tesislerden oluşan tahıl pazarlama ağının bir parçası.
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64 thousand-ton wheat
storage complex in India
.............................................................................

Hindistan’da 64 bin tonluk
buğday depolama kompleksi
Naga Ltd. company established a wheat storage
facility with 64 thousand tons of capacity in India.
The company announced that the storage silos
were established by Mysilo.
Hindistan’da Naga Ltd. firması, 64 bin ton kapasiteli buğday depolama tesisi kurdu. Firma
depolama silolarının Mysilo tarafından kurulduğunu açıkladı.
Naga Ltd, the Dindigul-based firm that has four wheat
flour mills in Tamil Nadu, announced that it has established a silo complex to store 64,000 tons of wheat, the
first such initiative by a private company.
In his interview to Business Line; Chairman of Naga
Ltd. KSK Kannan said that their complex has eight silos
that can store 8,000 tons of wheat each.
The silos will provide 800 tons of wheat every day for
the private millers who require for milling. Kannan emphasized that the storage bin established a few months
ago by Turkey’s Mysilo, was a necessity. Announcing
that they are considering establishing similar silos, group
of millers in Karnataka got in touch with National Collateral Management Services Ltd.

Hindistan Tamil Nadu’da dört adet un değirmenine sahip
Hindistan Dindigul merkezli Naga Ltd. firması, 64 bin tonluk
buğday depolama kompleksi kurduğunu açıkladı. Bu kompleksin Hindistan’da özel bir firma tarafından yapılan bu tarzdaki
ilk girişim olduğu belirtiliyor. Naga Ltd. Başkanı KSK Kannan,
Business Line’a verdiği röportajda kompleksin her biri 8 bin ton
buğday depolayabilen sekiz silodan oluştuğunu söyledi.
Silolar, öğütme yapmak isteyen değirmencilere günlük 800 tonluk buğday sağlayacak. Kannan, Türkiye’den
Mysilo firmasının kurduğu siloların büyük bir gereklilik olduğunu vurguladı. Benzer silolar kurmayı düşündüklerini
açıklayan Karnatake’deki bir grup değirmenci, National
Collateral Management Services Ltd. (Ulusal Teminat Yönetim Hizmetleri Ltd.) ile iletişime geçti.

Gavilon acquires grain facility in Kansas
........................................................................................................................

Gavilon, Kansas’ta tahıl tesisi satın aldı
Providing storage and transportation services in
feed, food and oil; Gavilon Group LLC announced
it acquired a grain facility in Silica, Kansas.

Yem, gıda, yakıtta depolama ve taşıma hizmetleri sunan Gavilon Group LLC, Kansas Silica’da
bulunan bir tahıl tesisini satın aldığını duyurdu.

Gavilon Grain, LLC announced that it has acquired a
981,000-bushel grain facility in Silica, Kansas. The Silica
facility primarily handles wheat, corn, milo and soybeans,
with 60-car shipping capabilities on the Kansas-Oklahoma railroad.

Gavilon Grain LLC, Kansas Silica’da 981.000 buşellik tahıl tesisini satın aldığını duyurdu. 60 araçlık nakliyat
kapasitesiyle Kansas-Oklahoma demiryolu üzerinde yer
alan Silica tesisinde, ağırlıklı olarak buğday, mısır, milo
(sorgum) ve soya fasulyesi işleniyor.
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Regional vice president of North American Grain Mike
Barrett stated following in his speech: “Kansas grain continues to drive demand by our commercial food industry
customers that want high quality wheat. We look forward
to extending our storage, marketing, cross-country trading and risk management capabilities offered in Wichita
and Abilene to our customers and producers in central
Kansas. Our local expertise is backed by Gavilon’s strong
global network.”
The Silica facility is Gavilon’s third grain elevator in
Kansas, located 100 miles southwest of its shuttle facility in Abilene and 100 miles northwest of the company’s
largest grain elevator in Wichita.

North American Grain’in Bölge Başkan Yardımcısı Mike Barrett, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları
belirtti: “Kansas tahılı, kaliteli buğday isteyen ticari gıda
endüstrisi müşterilerimizden talep almaya devam ediyor.
Kansas’ta Wichita ve Abilene’de müşterilerimize ve üreticilerimize sunulan depolama, pazarlama, uluslararası
ticaret ve risk yönetimi kapasitemizi büyütmek istiyoruz.
Bu yerel uzmanlığımız, Gavilon’un güçlü küresel ağıyla
desteklenmektedir.
Abilene’deki servis tesisinin 100 mil güney batısında ve
şirketin en büyük silosunun bulunduğu Wichita’nın 100
mil kuzey batısında yer alan Silica tesisi, Gavilon’un Kansas’taki üçüncü silosudur.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

October • Ekim 2014

29

NEWS • HABER

Wheat from Russia to Iran
in return of petroleum
...........................................................................

Rusya’dan İran’a petrol
karşılığı buğday
Russia and Iran discussed the issue of wheat in
return of petroleum at Russian-Iranian Business
Forum. Making a statement on the subject, United Grain Company Executive Vice President Andrey Gormah said they can send 1-2 million tons
of wheat to Iran annually.
Rusya ve İran, Rusya-İran İş Forumu’nda petrol karşılığı buğday konusunu görüştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Birleşik Tahıl Şirketi
Genel Müdür Yardımcısı Andrey Gormah, İran’a
yılda 1-2 milyon ton buğday gönderebileceklerini söyledi.
Coming together at Russian-Iranian Business Forum, senior officials discussed Russian wheat in return of Iran petroleum. According to the news from Gazetem; United Grain
Company Executive Vice President Andrey Gormah, who
made statements to the press on the subjects discussed at
the forum, said that the issue of delivering wheat in return
of petroleum was brought up to the agenda at a meeting
previously but no statement has been made on financial matters. Saying, “We hope that such an option will come true”,
Gormah expressed that total market volume of Iran is 5-7
million tons of wheat annually and United Grain Company
can send 1-2 million tons of this amount annually.
Mentioning that there may be some issues regarding the
Transportation; Gormah said, “The route via which the wheat
will be sent is not in good condition. Northern ports of Iran do
not have the capacity to accept such a volume. Only southern ports can accept this amount but it will cost us a lot.”

Rusya-İran İş Forumu’nda bir araya gelen üst düzey
yetkililer, İran petrolüne karşılık Rus buğdayını görüştü.
Gazetem’de yer alan habere göre; forumda görüşülen
konularla ilgili basına açıklamalarda bulunan Birleşik Tahıl
Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Andrey Gormah, petrol
karşılığı buğday gönderme konusunun daha önce yapılan
iş toplantısında gündeme geldiğini ancak mali konularda
bir açıklama yapılmadığını söyledi. “Umarız böyle bir seçenek gerçekleşir” diyen Gormah, İran’ın toplam pazar
hacminin yılda 5-7 milyon ton buğday olduğunu, Birleşik
Tahıl Şirketi’nin İran’a yılda 1-2 milyon ton buğday gönderebileceğini ifade etti.
Taşımacılık konusunda bazı sorunlar olabileceğine de değinen Gromah, “Buğdayın gönderileceği güzergah çok iyi
değil. İran’ın kuzey limanları bu hacimdeki yükü kabul edecek olanağa sahip değil. Sadece güney limanları kabul edebilir ki bu da bize çok pahalıya mal olacak.” diye konuştu.

Record production expectation in corn and soybean
productions
.........................................................................................................................................................

Mısır ve soya üretiminde rekor üretim beklentisi
US Department of Agriculture (USDA) announced
that it expects a record increase in 2014 corn and
soybean productions.
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Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA), 2014 yılında
mısır ve soya üretiminde rekor atış beklediğini
açıkladı.
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US Department of Agriculture USDA projects
a record in U.S. production in 2014 for both corn
and soybeans in the Crop
Production Report released on September 11.
Production levels for both
crops were increased
by about 3% in the latest USDA report, as
compared to the August
USDA report. USDA left
the anticipated harvested
acres for corn at 83.8 million acres, and for soybeans at 84.1 million acres, which
are unchanged from the Aug. 1 estimate.
The USDA Report dated as September 11 also estimates a record national yield levels for both corn and
soybeans in 2014. According to the report; 2014 corn
production will be realized with a record such as 365,6
million tons compared to the amount of 353,7 million
tons in 2013. Total corn production of USA was 273,8
million tons in 2012 which was the drought year, 313,9
million tons in 2011 and 316,1 million tons in 2010.
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Amerikan Tarım Bakanlığı
USDA, 11 Eylül’de yayınladığı Ürün Üretim Raporu’nda
2014 yılında ABD mısır ve
soya fasulyesi üretiminde
rekor artış öngörüyor. Son
USDA raporunda her iki
ürünün de üretim seviyeleri
Ağustos raporuna göre yüzde 3 artış gösterdi. Mısır için
beklenen hasat alanını yaklaşık 34 milyon hektar, soya
fasulyesi için de yaklaşık 34,5
milyon hektar olarak açıklayan
USDA, bu miktarları 1 Ağustos tarihindeki raporundan bu yana
değiştirmedi.
11 Eylül tarihli raporda, mısır ve soya fasulyesinde verimin de 2014 yılında rekor seviyelerde gerçekleşeceği
tahmin ediliyor. Rapora göre; 2014 mısır üretimi, 2013
yılındaki 353,7 milyon tonluk mısır üretimiyle kıyaslandığında 365,6 milyon ton gibi rekor sayılabilecek bir miktarda gerçekleşecek. ABD’nin toplam mısır üretimi, kuraklığın yaşandığı 2012 yılında 273,8 milyon ton, 2011
yılında 313,9 milyon ton ve 2010’da 316,1 milyon ton
olarak gerçekleşmişti.
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Increase in the wheat
exports from Kazakhstan
to Iran

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

Kazakistan’dan İran’a
buğday ihracatı artacak
In a press release, President of Kazakhstan
Nursultan Nazarbayev said that the wheat amount
to be exported to Iran will increase to 2,5 million
tons with the commissioning of North-South railway line.
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, yaptığı bir basın açıklamasında Kuzey-Güney demiryolu hattının devreye girmesiyle birlikte
İran’a ihraç edilecek buğday miktarının 2,5 milyon tona çıkacağını söyledi.
Coming together in September, Iranian President Ruhani
and Kazakh President Nursultan Nazarbayev also discussed
cooperation in the agriculture. Making a press statement after
his negotiation with Ruhani, Kazakhstan President Nursultan
Nazarbayev gave information on the North-South railway line
that is considered significantly important for the agricultural
trade and was discussed in the negotiations.
Expressing that as Kazakhstan and Iran, they negotiated on building terminals on the Caspian Sea;
Nazarbayev said that annual wheat export realized
by Kazakhstan to Iran will increase to 2,5 million tons
from 500 thousand tons with the full commissioning of
North-South Railway Line. This line whose first stage
was commissioned in May last year will link Kazakhstan to Turkmenistan and Iran to Bender Abbas Port.
Nazarbayev stated that the part of North-South Railway
Line that will reach to Gurgen region of Iran will be completed till November.

Eylül ayında Kazakistan’da bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan
Nazarbayev, tarımda işbirliğini de görüştü. Ruhani ile görüşmesinin ardından bir basın açıklaması yapan Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, tarımsal ticaret
için son derece önemli görülen ve ikili görüşmede de konuşulan Kuzey-Güney Demiryolu Hattı’yla ilgili bilgi verdi.
Kazakistan ve İran olarak Hazar Denizi’nde terminaller
inşa edilmesi konusunu görüştüklerini dile getiren Nazarbayev, Kuzey-Güney Demiryolu Hattının tam olarak devreye girmesiyle birlikte Kazakistan’ın İran’a gerçekleştirdiği yıllık buğday ihracatının 500 bin tondan 2,5 milyon tona
çıkacağını söyledi. Nazarbayev, ilk etabı geçen yılın Mayıs ayında devreye alınan ve Kazakistan’ı Türkmenistan’a,
oradan da İran’ın Bender Abbas Limanı’na bağlayacak
Kuzey-Güney Demiryolu Hattı’nın İran’ın Gürgen bölgesine ulaşacak bölümünün Kasım ayına kadar tamamlanacağını belirtti.

Record expectation of Russia in harvest and exports
...........................................................................................................................................................

Rusya hasatta ve ihracatta rekor bekliyor
Russia expects records both in grain production and exports in 2014/15 season. Officials
state that grain yield will exceed 100 million
tons and over 30 million tons of this amount will
be exported.
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Rusya, 2014-15 sezonunda hem tahıl üretiminde
hem de ihracatında rekor bekliyor. Yetkililer tahıl
rekoltesinin 100 milyon tonu aşacağını ve bunun
30 milyon tondan fazlasının da ihraç edileceğini
belirtiyorlar.
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Preparing to obtain
record amounts in grain
production and exports,
Russia expects at least
100 million tons of production and exports over
30 million tons. Making a
statement on the subject
in August, Russian Minister of Agriculture Nikolay
Fyodorov
announced
that they expect at least
100 million tons of grain
yield and 27 million tons
of this would be exported. An upward revise
draws attention in the expectations in September. According to that; the production
is expected to be realized around 104-106 million tons and
the exports to exceed 30 million tons. According to the news
from Moskovski Komsomolets Newspaper; 4,6 million tons
of grain export was realized only in August.
Giving information on the exports in August, Chairman of
the Russian Grain Union Arkadi Zlocevski expresses that this
amount is resulted from the increase in the exports of wheat
with high protein content. Projecting 2014 grain yield as 104
million tons, Zlocevski adds: “This amount can be 2 million
tons more or less depending on the weather conditions. 87
million tons have already been stored. Therefore, I guess that
104 million-ton amount won’t change much. Generally, Russia exports one quarter of the produced grains. However,
according to the projections of the exports; grain export will
increase to 30 million tons this year. Abundant amount of the
crop serves to the increase of the exports.”

Bu sezon tahıl üretiminde ve ihracatında
rekora hazırlanan Rusya, 100 milyon tonun
üzerinde üretim ve 30
milyon tonun üzerinde
ihracat bekliyor. Konuyla ilgili Ağustos’ta bir
açıklama yapan Rusya
Tarım Bankanı Nikolay
Fyodorov, 2014 için
100 milyon tondan az
olmayan bir tahıl rekoltesi beklediklerini, bunun 27 milyon tonunun
da ihraç edilebileceğini
açıklamıştı. Eylül ayında
beklentilerde yukarı yönlü bir revize göze çarpıyor. Buna
göre üretimin 104-106 milyon ton civarında gerçekleşmesi,
ihracatın ise 30 milyon tonu geçmesi bekleniyor. Moskovski
Komsomolets Gazetesi’nin haberine göre, sadece Ağustos
ayında 4,6 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirildi.
Ağustos ayındaki ihracat hakkında bilgi veren Rusya Tahıl
Birliği Başkanı Arkadi Zloçevski, bunun büyük ölçüde yüksek protein içerikli buğday ihracatındaki artıştan kaynaklandığını ifade ediyor.
2014 yılı tahıl rekoltesinin 104 milyon ton olacağını tahmin eden Zloçevski, şunları ekliyor: “Hava durumuna göre 2
milyon ton daha az ya da daha çok olabilir. Daha şimdiden
87 milyon ton depolandı. Bu yüzde 104 milyon tonluk rakamın çok fazla değişmeyeceğini tahmin ediyorum. Genellikle
Rusya, üretilen tahılların dörtte birini ihraç ediyor. Ama eksperlerin tahminlerine göre bu yıl tahıl ihracatı 30 milyon tona
çıkacak. Ürünün bol olması ihracatın artışına hizmet ediyor.”

Record grain production from Germany

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

Almanya tahıl üretiminde rekor
Grain harvest of the new season in Germany increased 34% compared to the previous year
thanks to the good weather conditions.

Almanya’da yeni sezon tahıl hasadı, havaların iyi
gitmesi nedeniyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 34
artış gösterdi.

German grain production benefited from the good weather
conditions. According to news from Cihan Haber Ajansi stating that there is a significant increase in the grain production
of especially northern Germany; the grain harvest realized in
Schleswig Holstein increased 34% compared to the previous
year. It is stated that 2,3 million-ton wheat and rye harvest
has been realized in the state this year. The experts attribute this efficient harvesting to the good weather conditions
starting from the autumn and to that winter was not harsh.
Increased production also caused decrease in the prices.

Olumlu hava koşulları Almanya’nın tahıl üretimine yaradı. Özellikle kuzey Almanya’da tahıl üretiminde önemli
bir artış olduğunu bildiren Cihan Haber Ajansı kaynaklı
habere göre; Schleswig Holstein’de gerçekleştirilen tahıl hasadı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 34 artış gösterdi.
Eyalette bu yıl 2,3 milyon ton buğday ve çavdar hasadı
gerçekleştiği belirtiliyor. Uzmanlar hasadın verimli geçmesini sonbahardan itibaren havaların iyi gitmesine ve kışın
sert geçmemesine bağlıyor. Artan üretim fiyatların da
düşmesine neden oldu.
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CHS and Broadbent
formed partnership for
grain shipment
...........................................................................

CHS ve Broadbent Grain
buğday sevkiyatı için ortaklık
kurdu
CHS Inc. announced that it formed partnership
with Broadbent Grain to increase container shipments of wheat to the Asia-Pacific region.
CHS Inc., Avustralya’dan Asya Pasifik bölgesine
buğday konteyner sevkiyatını arttırmak için Broadbent Grain’le ortaklık kurduklarını açıkladı.
As the United States' leading farmer-owned cooperative
and a global agriculture and energy business, CHS Inc. announced it has acquired a 50 percent share of Broadbent
Grain which is an agricultural supply chain management
company located at Queensland and Victoria, Australia.
CHS Australia general manager Jon Bucknall said the
following on the subject in his statement: "Investing in
Broadbent Grain will further expand CHS grain origination
capabilities in Australia by adding grain storage, handling
and logistical expertise, especially as it relates to delivering wheat via shipping containers to customers across the
Asia-Pacific region”.
The owner and director of Broadbent, Stephen Broadbent said the following: "Broadbent Grain is a third-generation business that prides itself on its traditions, culture,
and values. We have
found a unique and common alignment with CHS,
a company with similar
priorities and vision. This
partnership, which brings
global connections to our
business, will allow us to
further invest in related
supply chain assets in
Australia."
In the partnership to be
effective as of October 1
2014, the company name
and brand will remain as
Broadbent Grain.
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Küresel tarım ve enerji alanında faaliyet gösteren
ABD’nin önde gelen çiftçi kooperatifi CHS Inc., Avustralya, Qeensland ve Victoria’da bulunan tarım tedarik zincir yönetim şirketi Broadbent Grain’nin hissesinin yüzde
50’sine sahip olduğunu duyurdu.
CHS Avustralya Genel Müdürü Jon Bucknall, konuyla
ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Broadbent
Grain bünyesinde yatırım yapmak, tahıl depolama, taşıma
ve lojistik uzmanlığının bir araya gelmesiyle birlikte Asya-Pasifik bölgesi genelindeki müşterilere konteyner nakliyesiyle buğdayın teslim edilmesinde CHS’nin Avustralya’daki tahıl köken yeteneklerini daha fazla büyütecektir.”
Broadbent Grain’in sahibi ve müdürü Stephen Broadbent ise şunları ifade ediyor: “Broadbent Grain, sahip olduğu gelenek, kültür ve değerlerle gurur duyan bir
üçüncü nesil işletmedir.
Benzer önceliklere ve vizyona sahip bir şirket olan
CHS ile eşsiz ve ortak
uyum yakaladık. İşimize
global bağlantılar kazandıracak olan bu ortaklık,
Avustralya’daki ilgili tedarik zincirine daha fazla
yatırım yapmamızı sağlayacak.”
1 Ekim 2014 tarihinden itibaren geçerli olan
ortaklıkta, şirket adı ve
marka Broadbent Grain
olarak kalacak.
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Flour Mills of Nigeria is
on the agenda with its
investments

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

Flour Mills of Nigeria pirinç
yatırımlarıyla gündemde
Flour Mills of Nigeria prepares to make investment on the production and processing of local
rice with the participation of the farmers and other shareholders in supply chain.
Flour Mills of Nigeria, yerel çiftçilerin ve tedarik
zincirindeki diğer paydaşların katılımıyla yerel pirincin üretimine ve işlenmesine yatırım yapmaya
hazırlanıyor.
In line with its vision of becoming a market leader in its
businesses, Flour Mills of Nigeria Plc (FMN) announced that
it will soon begin optimum production of locally grown rice
in the country. According to the news from Nigerian Tribune; the Group Managing Director (GMD) of the company,
Paul Gbededo making the announcement stated that the
company will achieve this through aggregation by involving
local farmers and other stakeholders in the supply chain.
In his announcement saying, “Nigeria consumes about 4
million metric tons of rice and we need about 1 million acres
of land to achieve that. We want to start aggregating by
involving others in the supply chain. So, very soon, you will
start seeing us.” Gbededo informed that the company began the rice business in 2009 by importing par-boiled rice
into the country. Besides; reminding that they established
a rice mill for processing brown
rice to par-boiled rice, Gbededo
added that they have improved
the capacity usage.
Stating that the tariff on importation of rice affected its
production as imported rice
was cheaper than what they
produced locally; Mr. Gbededo
added that the increase in importation tariff would also enhance its profit margin in that
regard.
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Flour Mills of Nigeria Plc, kendi alanında pazar lideri olma
vizyonuyla uyumlu olarak ülkede yetiştirilen pirinç üretimini
kısa bir süre içinde optimum seviyeye çıkaracağını açıkladı.
Nigerian Tribune’ün haberine göre; duyuruyu yapan Grup
Genel Müdürü Paul Gbededo, firmanın bu hedefini yerel
çiftçileri ve tedarik zincirindeki diğer üyeleri de dahil ederek
gerçekleştireceğini belirtti.
Duyurusunda “Nijerya yaklaşık olarak 4 milyon ton pirinç
tüketiyor ve bu miktarı elde edebilmek için de yaklaşık 405
bin hektarlık (1 milyon akre) alana ihtiyaç duymaktadır. İşe,
üretim öğelerinin yanı sıra tedarik zincirindeki diğer unsurları da dahil ederek başlamak istiyoruz. Bunu da çok kısa
süre içinde gerçekleştireceğiz.” diyen Gbededo, firmanın
pirinç sektörüne 2009 yılında ülkeye yarı haşlanmış pirinç
ithal ederek başladığını bildirdi. Ayrıca 2010 yılında kahverengi pirincin yarı haşlanmış
pirince işlenmesi için bir pirinç
değirmeni kurduklarını hatırlatan
Gbededo, kapasite kullanımlarını geliştirdiklerini de ekledi.
İthal edilen pirinç yerel olarak
üretilenden daha ucuz olduğu için pirinç ithalatı üzerindeki
gümrük vergisinin de üretimi etkilediğini belirten Gbededo, ithalat üzerindeki gümrük vergisinde
yapılacak artışın kar marjını da
arttıracağını sözlerine ekledi.
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Drought has not affected
dry food

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

Kuraklık kuru gıdayı
etkilemedi
In his statement, Reis Gida Board Chairman
Mehmet Reis said that drought has not affected
dry food as much as it is exaggerated and thus
stocks should not be made with the expectation
of price increase.
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Reis, yaptığı açıklamada kuraklığın abartıldığı
kadar kuru gıdayı etkilemediğini, bu yüzden fiyat artışı beklentisiyle stok yapılmaması gerektiğini söyledi.
Stating that drought brought to the agenda intensively
in Turkey this year has not affected dry food as much
as it is exaggerated; Reis Gida Board Chairman Mehmet
Reis said that production is in sufficient amounts that
can meet the domestic demand and a decrease of over
30% has been experienced in the prices of some of the
products with the new harvest. Emphasizing that no
one should make stocks with the expectation of price
increase, Mehmet Reis said the following in his statement: “The price of dry bean that was sold up to 6 TL
in the bean producing regions last year declined to 4 TL
this year by decreasing over 30% with the new harvest.
When we review the rice prices; the price of long grain
rice whose wholesale price in the paddy rice facilities
increased to 5 TL last year declined to 4TL by nearly
decreasing 20% with the new harvest product. The price
of Osmancik variety rice whose wholesale price in the
paddy rice facilities was 3 liras 80 kurus last year, declined to below 3 TL by decreasing over 20%.”

Bu yıl Türkiye’de yoğun olarak gündeme gelen kuraklığın kuru gıdayı abartıldığı kadar etkilemediğini belirten
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, üretimin
iç tüketimi karşılayacak miktarda olduğunu ve yeni hasatla birlikte bazı ürünlerin fiyatlarında yüzde 30’un üzerinde düşüş yaşandığını söyledi. Bu yüzden kimsenin fiyat
artışı beklentisiyle stok yapamaması gerektiğini vurgulayan Mehmet Reis, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
“Geçtiğimiz yıl fasulye üretim bölgelerinde 6 TL’ye kadar
çıkan dermason fasulyenin fiyatı, bu yıl yeni mahsulün
alınmasıyla yüzde 30’un üzerinde düşüş göstererek 4 TL
civarına geriledi.
Pirinç fiyatlarına baktığımızda; geçtiğimiz yıl çeltik fabrikalarındaki toptan satış fiyatı 5 TL’ye kadar yükselen baldo pirinç fiyatı, yeni mahsulün piyasaya gelmesiyle birlikte
yüzde 20’ye yakın düşüşle 4 TL oldu. Yine geçtiğimiz yıl
çeltik fabrikalarındaki toptan satış fiyatı 3 lira 80 kuruş
olan Osmancık pirincinin fiyatı, yüzde 20’nin üzerinde düşerek 3 TL’nin altına indi.”

“Turkey should not be a corn importer”

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

“Türkiye mısır ithalatçısı olmamalı”
At the corn harvest in Cine, Union of Turkish Chambers of Agriculture TZOB Chairman Semsi Bayraktar said, “Turkey should not be a corn importer.”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çine’de katıldığı mısır hasadında, “Türkiye mısır ithalatçısı olmamalı” dedi.

Attending to the corn harvest in Cine, Aydin; Union of
Turkish Chambers of Agriculture TZOB Chairman Semsi

Aydın Çine’de mısır hasadına katılan Türkiye Ziraat Odaları
Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ithalatın mısır
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Bayraktar expressed that they are against
making imports especially during harvest
by stating that import would hit the corn
production. Emphasizing that both yield
and quality of the corn is good after that
the spring months affected the corn production positively, Bayraktar said the following: “The production figures in corn will
be clearer with the projection results to be
made in the following days. Production
amount shows that there is not much need
for the imports. Thanks to the sufficient
spring rainfall, the corn production may exceed the expectations. People should not
be deceived with the early projections and
should not cause imports with the consideration of that production will decrease in
corn. Cheap-priced product import that would affect the prices in the domestic market adversely should not be allowed
especially until the corn harvest is completed.”

üretimine darbe vuracağını belirterek, özellikle hasat dönemde ithalat
yapılmasına karşı olduklarını ifade
etti. Bahar aylarının mısır üretimi için
olumlu geçmesinin mısırda verimin
yanı sıra kalitenin de iyi olmasını sağladığını vurgulayan Bayraktar, şunları
kaydetti: “Mısırda üretim rakamlarının ne olacağı önümüzdeki günlerde
yapılacak tahmin sonuçları ile daha
net ortaya çıkacaktır. Üretim miktarı
ithalata çok fazla gerek duyulmadığını gösteriyor. Mısırda iyi giden bahar
yağışları nedeniyle üretim, beklentileri aşabilir. Erken yapılan tahminlere aldanıp, mısırda üretim düşecek
mantığıyla ithalata çanak tutulmamalıdır. Özellikle mısır hasadı tamamlanıncaya kadar iç piyasada fiyatları olumsuz etkileyecek ucuz fiyatlı ürün ithalatına
izin verilmemelidir.”

Bulghur to be included in the UN aid package
......................................................................................................................................

Bulgur BM yardım kolilerine aday
Bulghur producers will discuss the involvement of
bulghur, which draws attention with its features
such as being nutritious, being able to be stored
for a long time without requiring special conditions and being prepared easily, in the aid packages with UN officials.
Bulgur üreticileri, hem besleyiciliğiyle hem özel
koşullar gerektirmeden uzun süre saklanabilmesiyle hem de kolay hazırlanabilmesiyle dikkat
çeken bulgurun, yardım kolilerinde yer alması
için BM yetkilileriyle görüşecek.
Drawing attention with its nutritious value, endurance, being economic, being prepared easily and its taste; bulghur
is about to be included in the UN aid packages. Believing
that like rice, bulghur should be included in the aid packages; Pasta, Wheat, Pulses and Vegetable Oils Promotion
Group (MBTG) member companies prepares to discuss this
issue with United Nations (UN) officials. In the negotiations
planned to be realized in Italy with UN Purchasing Commission officials, the advantages of bulghur will be underlined.
Being the world’s largest bulghur exporter with 1 million
tons of export amount annually; Turkey exports bulghur to
many countries including mainly Iraq and Belgium, Syria,
Germany, Saudi Arabia, Israel, Jordan and the UK. If UN includes bulghur in the aid packages, the number of the people
to whom bulghur is delivered will reach to 100 million tons.
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Besleyicilik değeri, dayanıklılığı, ekonomik oluşu, kolay hazırlanabilmesi ve lezzetiyle dikkat çeken bulgur,
BM yardım kolilerine aday. Tıpkı pirinç gibi bulgurun da
yardım paketlerine girmesi gerektiğini düşünen Makarna,
Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu (MBTG)
üyesi firmalar, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle görüşmeye hazırlanıyor. İtalya’da BM Satın Alma
Komisyonu yetkilileriyle yapılması planlanan müzakerede,
bulgurun taşıdığı avantajlara dikkat çekilecek.
Yıllık 1 milyon tonu bulan ihracat miktarıyla dünyanın en
büyük bulgur ihracatçısı olan Türkiye, başta Irak olmak
üzere Belçika, Suriye, Almanya, Suudi Arabistan, İsrail,
Ürdün ve İngiltere gibi birçok ülkeye bulgur ihraç ediyor.
BM’nin bulguru yardım kolilerine dahil etmesi halinde bulgurun ulaştığı kişi sayısı 100 milyona ulaşacak.
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Foreign trade training for
the flour facilities in
Nevsehir
...........................................................................

Nevşehir’de un fabrikalarına
dış ticaret eğitimi
Nevsehir Mercantile Exchange gave training seminar themed as “Foreign Trade Training and Information” to the flour industry representatives.
Nevşehir Ticaret Borsası, un sektörü temsilcilerine “Dış Ticaret Eğitim ve Bilgilendirme” konulu
eğitim semineri verdi.
Training seminar as “Foreign Trade Training and Information” representatives was given to the exchange members
by Nevsehir Mercantile Exchange. Foreign Trade Expert and
Consultant Turker Suzen giving the seminar told that he has
been engaged in the Foreign Trade business for 21 years and
mentioned the points to be taken into consideration while
making export. Informing that quality is significantly important
in exporting, Suzen said the following: “You have to produce
before making exports. You cannot sell something that does
not even exist. However, you should be careful on the quality
in order to compete. Otherwise, you sell your products to a
market for once; at the second one, doors are closed for you.”
Giving the message in his speech that government
always helps the ones who deal with the foreign trade
and even who newly enter to the export business, Suzen
added: “There is a team behind each success in the export. You need a good product and a good team firstly.
Then come advertisement, promotion, design and other
activities. All of these are significantly important.”
Drawing attention to that fast communication and transportation is very important; Suzen reminded that these possibilities were very limited in Turkey 20 years ago, it was hard to
reach even to the closest countries by phone and telex was
used as the most efficient communication method. Telling
that the business world met with the fax machine in 1980s,
Suzen said the following statements: “There were very serious transportation problems in those years. We were going to
places with the courage of the youth but we were considering
those travels for days despite that courage. However, Turkey
has learned the export today. We can easily reach even to the
remotest corners of the world. Technological developments
such as internet and telephone that we cannot even imagine
in those days have become ordinary things today.”
Emphasizing the product to be exported cannot be
taken to everywhere, Turker Suzen added that catalogue
and brochures, marketing and fairs promoting the product are very important. The problems encountered by the
businesses and solutions of them were discussed in the
question and answer session at the end of the seminar.
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Nevşehir Ticaret Borsası tarafından, un fabrikaları
sektöründe bulunan borsa üyelerine “Dış Ticaret Eğitim
ve Bilgilendirme” konulu eğitim semineri verildi. Semineri
veren Dış Ticaret Uzmanı ve Danışmanı Türker Süzen,
21 yıldır Dış Ticaret işiyle iştigal ettiğini dile getirdi ve
ihracat yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.
Bir ürünü ihraç edebilmek için kalitenin çok önemli olduğunu aktaran Süzen, “İhracattan önce üretmek zorundasınız. Olmayan bir şeyi satamazsınız. Ama üretirken,
rekabet etmek için kaliteye dikkat etmeniz gerekir. Aksi
halde pazara bir kez ürün satarsınız, ikincisinde kapılar
size kapanır.” şeklinde konuştu.
Konuşmasının devamında dış ticaretle uğraşanlara,
hatta yeni ihracat işine girenlere Devletin her zaman yardımcı olduğu mesajını veren Süzen, şunları ekledi: “İhracatta her başarının arkasında iyi bir ekip vardır. Önce iyi
bir ürün ve iyi bir ekip lazım. Ardından reklam, tanıtım,
tasarım ve diğer faaliyetler geliyor. Bunların hepsi çok
önemli.”
İhracatta hızlı iletişim ve ulaşımın da çok önemli olduğuna dikkat çeken Süzen, bu imkanların 20 yıl önce
Türkiye’de çok sınırlı olduğunu, en yakın ülkelere bile telefonla ulaşmanın çok zor olduğunu, teleksin en etkin iletişim yöntemi olarak kullanıldığını hatırlattı.
İş dünyasının faksla 1980’li yıllarda tanıştığını söyleyen
Süzen, şunları söyledi: “O yıllarda çok ciddi ulaşım sıkıntıları vardı. Gençliğin verdiği cesaretle bir yerlere gidiyorduk
ama buna rağmen günlerce düşünüyorduk. Fakat bugün
Türkiye ihracatı öğrendi. Dünyanın en ücra köşesine bile
kolayca ulaşabiliyoruz. O zamanlar hayal bile edemeyeceğimiz internet, telefon gibi gelişmeler şimdi sıradan
şeyler haline geldi.”
İhraç edilecek ürünün her yere götürülemeyeceğini de
vurgulayan Türker Süzen, bu yüzden ürünü tanıtan katalog ve broşürlerin, pazarlama ve fuarların çok önemli
olduğunu sözlerine ekledi. Seminer sonunda soru-cevap
bölümünde işletmelerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm
yolları görüşüldü.
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Packaging in Flour and
Pulses Products

Un ve Baklİyat Ürünlerİnde
Ambalaj
The basic purpose of the packaging is to ensure that a manufactured
product is delivered to the consumer without getting any damage. However today, the perception and expectations regarding the packaging
have changed together with the changing conditions. Now, packaging is
not only a material that protects the product, but also a good marketing
tool as the consumers get lots of ideas about the product only by looking
at the package. In other words, the package should build up trust for the
consumer before the product does.
Ambalajın temel amacı içerisinde bulunan ürünün, tüketiciye ulaşana
kadar zarar görmesini engellemek. Ancak günümüzde, değişen şartlarla
birlikte ambalajla ilgili algı ve beklentiler de değişmiştir. Artık ambalaj
sadece ürünü koruyun bir materyal değil, aynı zamanda iyi bir pazarlama
aracıdır. Çünkü tüketiciler, sadece ambalaja bakarak dahi ürün hakkında
pek çok kanıya varabiliyor. Yani üründen önce, ambalajının tüketicide güven yaratması gerekiyor.
When flour, which is very rich in nutritious value and one of the most important
sources of human nutrition, remains uncovered for a long time; it causes problems such as nutrient losses, infestation
and agglomeration. Therefore, it should
be packaged healthfully as soon as possible. The similar process is valid also
for the pulses products. Today although
there are different preferences; mostly
paper package is preferred in the retail
flour and plastic package is preferred in
the pulses. In the packaging of flour with
heavier weight for the bakers, polypropylene based sacks are commonly used.
However; no matter which packaging
material or method is chosen, all the flour
and pulses packages should meet specific features and expectations in terms
of both human health and marketing. You
can find the details regarding the packaging on our article and interviews.
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Besin değeri açısından oldukça zengin
olan ve insan beslenmesinin en önemli
kaynaklarından biri olan unun, uzun süre
açıkta kalması besin kayıplarına, böceklenme ve topaklanma gibi sorunlara neden olabiliyor. Bu yüzden en kısa süre
içerisinde sağlıklı bir şekilde ambalajlanması gerekiyor. Benzer şeyler bakliyat
ürünleri için de geçerli. Günümüzde, farklı
tercihler olmakla birlikte, perakende unlarında yoğunlukla kağıt ambalaj, bakliyatta ise plastik ambalaj tercih edilmektedir.
Fırıncılara yönelik daha yüksek gramajlı
un paketlemesinde ise polipropilen bazlı
çuvallar yaygınlık göstermektedir. Ancak
hangi ambalaj malzemesi ya da yöntemi seçilirse seçilsin, gerek insan sağlığı
gerekse pazarlama açısından tüm un ve
bakliyat ambalajlarının belirli özellikleri ve
beklentileri karşılaması gerekir. Ambalajlamayla ilgili ayrıntıları makale ve röportajlarda bulabilirsiniz.
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Plan Your Packing,
Enhance Your Profits
........................................................................................
Ambalajlamanızı Planlayın,
Karınızı Arttırın
Mark WILD
Sales Manager - Satış Müdürü
Fawema GmbH

“By planning your packing you will deliver positive results to your business: select the required machinery carefully, choose reliable suppliers, make sure that you have additional capacity for the future
in the machinery you invest in and work to a layout which is practical and which avoids unnecessary
expenditure.”
“Ambalajlamanızı planlayarak, işletmenizde olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz: gerekli makineleri
dikkatlice seçin, güvenilir tedarikçileri tercih edin, yatırım yaptığınız makineler için gelecekte oluşabilecek ek kapasitelere sahip olduğunuzdan emin olun ve pratik ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı sağlayan pratik yerleşim düzeni ile çalışın.”
Today in the global milling industry, much greater emphasis and importance is placed on packing than has
been the case in the past. Why? Because with careful
planning, innovative thinking and a certain vision for the
future, the potential economical returns to the mill are
significant and can positively enhance profits on the end
of year balance sheet.
The key points to be addressed by any mill when undertaking a packing project (either partial or full turnkey)
are:
• Selection of Equipment - versatility, flexibility and level of automation
• Tonnage capacity
• Layout of floor space
• Logistics
Each one of these 4 points is individually very important
but there’s a link between each of them so in order to
achieve an efficient packing operation, all the boxes must
be ticked at the planning phase.
For equipment versatility and flexibility; capital equip-
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Günümüz küresel değirmencilik endüstrisinde, ambalajlamaya verilen önem geçmiştekinden çok daha fazla.
Peki neden? Çünkü dikkatli bir planlama, yenilikçi düşünce tarzı ve gelecek için belirli bir vizyon; değirmenlerin
potansiyel ekonomik getirilerini önemli ölçüde artıyor ve
yılsonu bilançosunda kar artırımı sağlayabiliyor.
Bir ambalajlama projesi hayata geçirilirken (kısmi ya da
anahtar teslim) tüm değirmenler tarafından ele alınması
gereken önemli noktalar şunlardır:
• Ekipman seçimi - çok yönlülük, esneklik ve otomasyon seviyesi
• Tonaj kapasitesi
• Zemin alanı yerleşimi
• Lojistik
Bu 4 önemli noktadan her biri ayrı ayrı büyük öneme sahiptir ve ayrıca hepsi birbirine bağlıdır. Bu bağlamda, etkin
bir ambalajlama operasyonu gerçekleştirebilmek için tüm bu
önemli noktalar planlama aşamasında yer almalıdır.
Ekipman çok yönlülüğü ve esnekliği ile başlayacak olur-
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ment will rank highly on the cost analysis sheet of any
project but it’s also the single most important factor in determining whether or not your return on investment will be
achieved within the estimated time frame. When selecting
the right packing equipment for the job it’s important to
select machinery which is versatile and flexible enough to
lend itself to handling other packing tasks which might
present themselves in the future.
Too many mills find themselves with packing machinery
that has strict limitations on capacity throughputs, packsize range, choice of bag closing styles and type of packaging materials which can be utilized. While versatility
and flexibility are key, it must be stated however that the
production manager should try to strike the right balance
between employing a single piece of packing equipment
which is adaptable and investing in dedicated machinery
for a certain duty when or if the commercial importance
or capacity throughputs on a single product line dictate it.
Normally, if a packing machine is more versatile in
terms of bag size range and offers different bag closures,
the down side will be that it offers reduced capacity compared to a dedicated machine which has been designed
to do a single task. Of course, the space available for
installing equipment and the budget for investment will
also be major factors in deciding on which machines to
purchase and how many machines.
Universally, the 1 kg retail pack of wheat flour is the
most commonly produced bag size and depending on
geographical location, the flour is either packed in a paper bag or a plastic bag. Generally, the paper bag would
be closed in a brick shape and the plastic bag would be
closed in a pillow or cushion shape although there is a
growing trend towards brick packs in plastic. The decision on how you want to produce (paper or plastic) will normally be driven by the consumer preference in your target
market but other factors will also influence the decision:
• Capital cost of the packing machine itself
• Costs of the packaging material per bag (i.e. the cost
of paper v plastic)
• Secondary packaging costs (for putting pillow packs
into boxes for example)
• Estimated additional costs for items such as hot-melt
glue, shrink film, sewing yarn, labels, boxes or cartons.
For mills that decide to pack flour in paper there are
2 alternatives: machinery that works with ready-made
SOS block-bottom paper bags or machinery that works
with roll-stock paper. Again there are several pro and con
factors to consider with each alternative. Generally rollstock paper is less expensive than ready-made paper
bags but this is offset by the higher capital cost of the

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

sak; sermaye ekipmanları, herhangi bir projenin maliyet
analiz raporunda ilk sırada yer almaktadır ve aynı zamanda belirlenen zaman aralığında yatırım getirilerinize ulaşıp ulaşamayacağınızı belirleyen en önemli faktördür. Bu
iş için doğru paketleme ekipmanını seçerken, gelecekte
olabilecek diğer paketleme görevlerinin kullanımı için uygun olan çok yönlü ve esnek makineyi seçmek önemlidir.
Birçok değirmen; üretilen iş kapasitesi, ambalaj-boyut
aralığı, torba kapatma stilleri seçimi ve kullanılabilecek
ambalaj malzemeleri türüyle ilgili katı sınırlandırmaları olan
ambalajlama makineleriyle çalışıyor. Çok yönlülük ve esneklik bu kadar önemliyken; bununla birlikte belirtmek
gerekir ki üretim müdürü, ticari önem ya da tek bir üretim
hattı üzerindeki işleme miktarı kapasitesi bunu etkilendiğinde, uyarlanabilir ambalaj ekipmanının tek bir parçasını
çalıştırma ile belirli bir görev için ayrılmış makinelere olan
yatırım arasında doğru dengeyi oluşturmaya çalışmalıdır.
Normalde ambalajlama makinesi torba boyut aralığı
açısından daha fazla çok yönlüyse ve farklı torba kapatma metotları sunuyorsa; bu durumun yarattığı dezavantaj, tek bir görev için tasarlanan özel bir makine ile karşılaştırıldığında daha az kapasite sunulmasıdır. Elbette,
ekipman kurulumu için ayrılan alan ve yatırım bütçesi de
hangi makinelerin kaç tane satın alınacağı konusunda karar vermede önemli faktörler olarak yer alacaktır.
Evrensel olarak 1 kilogramlık perakende buğday unu
paketi en fazla üretilen paket boyutudur ve coğrafi bölgelere bağlı olarak un, kağıt ya da plastik torbalarla paketlenmektedir. Genel olarak kağıt torba tuğla şeklinde
kapatılır, plastik torba ise tuğla paketler için büyüyen bir
trend olsa da yastık ya da minder şeklinde kapatılır. Nasıl
üretmek istediğinize dair vereceğiniz karar (kağıt ya da
plastik) doğal olarak hedef pazarınızdaki tüketici tercihleri
tarafından belirlenmektedir:
• Ambalajlama makinesinin sermaye maliyeti
• Ambalajlama malzemesinin torba başına sermaye
maliyeti (örneğin kağıt ya da plastiğin maliyeti)
• İkincil ambalajlama maliyetleri (örneğin yastık paketleri kutulara koyma)
• Sıcak tutkal, shrink film ambalaj, dikiş ipliği, etiket,
kutu ya da karton gibi malzemelerin tahmini olarak ek
maliyeti…
Unu kağıt torbalarda paketlemek isteyen değirmenler
için iki tür alternatif bulunmaktadır: hazır SOS blok tabanlı
kağıt torbalarla çalışan makineler veya roll-stock kağıtla
çalışan makineler. Her iki alternatifi de göz önünde bulundurmamızı sağlayan birkaç olumlu ve olumsuz faktörler mevcuttur. Genel olarak roll-stock kağıtlar, hazır kağıt
torbalardan daha ucuz olsa da bu durum ambalajlama
makinesinin yüksek sermaye maliyetiyle dengelenmek-
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packing machinery. Therefore careful calculations based
on estimated volumes of produced bags and the projected number of working years must be made in order
to discover which option is the most suitable for your
enterprise.
For mills that decide to pack flour in plastic other
considerations will apply: what type of packs to produce ? (pillow bags or brick packs from roll-stock) or a
relatively new trend of using ready-made plastic bags.
In both cases 2 things must be remembered: Firstly,
the shelf life of wheat flour packed in plastic will not
have the same length as flour packed in paper and
secondly in order to properly settle the flour inside a
plastic bag, the length of the settling section on the
packing machine will need to be considerably longer
than that of a machine working with paper – and therefore the packing machine will be physically bigger and
the cost will be greater.
On bigger sizes of bags, for example 25 kg, there are a
huge number of packing machines on the market from a
myriad of suppliers. On the bigger bags, the aesthetical
presentation of the finished packs is not as crucial as it
is on the smaller retail size packs. The bigger bags are
normally destined for sale to bakeries, restaurants, fast-
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tedir. Bu yüzden üretilen torbalarına tahmini hacimlerine
dayanan dikkatli hesaplamalar ve öngörülen çalışma yılı,
hangi opsiyonun işletmeniz için en uygun olduğunu belirlemek için göz önünde bulundurulmalıdır.
Unu plastik torbalarda ambalajlamak isteyen değirmenler için de diğer hususlar geçerli olacaktır: “ne tür ambalajlar üretilmeli? (roll-stock’tan yastık torba ya da tuğla
paketler)” veya oldukça yeni bir trend olan hazır plastik
torbaların kullanımı. Her iki durumda da 2 şey unutulmamalıdır: İlk olarak, plastik ambalajla paketlenen buğday
ununun raf ömrü kağıt torbadaki ile aynı uzunlukta olmayacaktır. İkinci olarak da unu plastik torbaya doğru bir şekilde doldurabilmek için ambalajlama makinesi üzerindeki
doldurma bölümünün uzunluğu, kağıt torba ile çalışan
makineden çok daha uzun olacaktır. Bu yüzden ambalajlama makinesi fiziksel olarak daha büyük olacak ve dolayısıyla da maliyeti daha yüksek olacaktır.
Örneğin 25 kilogramlık daha büyük ebatlardaki torbalar için sayısız tedarikçiyi barındıran pazarda, çok sayıda
ambalajlama makinesi bulunmaktadır. Daha büyük torbalarda, bitmiş ambalajın estetik sunumu, daha küçük perakende boyutu ambalajlardaki kadar önemli değildir. Büyük torbalar normalde fırıncılara, restoranlara, fast-food
satış yerlerine satıldığı için tüketici için gerekli olan amba-
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food outlets etc. so consumer appeal and shelf visibility
is not an issue. Key elements considered when deciding
on a suitable packing machine to handle 25 kg bags are:
capacity throughputs, range of sizes possible on a single
machine, range of bag closure methods which are available on a single machine and level of automation.

laj ve raf çekiciliğine gerek kalmamaktadır. 25 kilogramlık
torbaları dolduran uygun ambalajlama makinesine karar
verirken göz önünde bulundurulması gereken önemli unsurlar şunlardır: işleme miktarı kapasitesi, tek bir makinede mümkün olan boyut aralığı, tek bir makinede bulunan
torba kapatma metot aralığı ve otomasyon seviyesi.

Basically, a packing machine will either be semi-automatic or fully-automatic. On a 25 kg flour packing line,
a semi-automatic machine would typically have 2 people operating the line: 1 person would have the task
of placing empty bags or sacks for filling and 1 other
person would have the duty of preparing the bag mouth to be closed (usually by stitching). Fully-automatic
machines on the other hand dispense with the need for
labor and apply a robotic method of bag placing and a
fully-automated system of bag guidance through the bag
closing unit. One very innovative machine available on
the market today for example is able to pack flour at high
speeds (up to 30 bags per minute) and works on a size
range from 10 kg to 25 kg. This machine is totally automatic and fills and closes the bag with glue just as you

Temel olarak bir ambalajlama makinesi yarı otomatik ya
da tam otomatik olabilir. 25 kilogramlık un ambalajlama
hattındaki yarı otomatik makinede tipik olarak hattı çalıştıran 2 kişi bulunmaktadır: 1 kişi doldurma işlemi için boş
torba ya da çuvalların yerleştirilmesi işlemini gerçekleştirirken diğer kişi de torba ağzının kapatılmaya hazırlama
görevini (genellikle dikişle) yerine getirir. Diğer taraftan
tam otomatik makineler el işçiliğine olan ihtiyacı ortadan
kaldırıyor ve torba yerleştirmede robotik yöntem ve torba kapatma ünitesi boyunca tam otomatik torba rehber
sistemi uyguluyor. Şu anda piyasadaki en yenilikçi makinelerden bazıları, unu yüksek hızda (dakikada 30 torbaya
kadar) ambalajlıyor ve 10 ile 25 kg boyut aralığında çalışıyor. Bu makine, tamamen otomatik ve torbayı doldurup sizin de küçük bir perakende torbasını tuğla şeklinde
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yapıştırabileceğiniz gibi tutkalla kapatıyor. Bu yöntemin
avantajı ise paketler mükemmel birer şekle sahip oluyor
ve elle ya da otomatik olarak kolay bir şekilde peletleniyor. Gereksinimleriniz için doğru ekipman seçimine karar
verirken aynı parametreler uygulanır ve hesaplanır: ekipman maliyeti, iş gücü maliyeti (yarı otomatik makinelerde),
ambalajlama malzemesi maliyeti ve yedek ile aşınma ve
yıpranma parçalarını da içeren belirli bir süre içerisindeki
çalıştırılma maliyeti, temizleme ve/veya bakım için öngörülen arıza süresi, enerji tüketimi.

would with a small retail bag i.e. with a brick shape. The
advantage with this is that the packs are perfect in shape
and extremely easy to palletize either manually or automatically. When deciding on the right piece of equipment
for your requirements, the same parameters apply and
need to be calculated: cost of the equipment, cost of
labour (in the case of semi-automatic machinery), cost of
packaging materials and running costs over a set number of years to include for spare and wear & tear parts,
projected down times for cleaning and/or maintenance,
energy consumption.
Once a decision, or at least a shortlist, of selected packing machinery is completed, the next step is to ensure
that the correct tonnages can be produced by the machines. When possible, make sure that the machinery has
ample extra capacity for future requirements i.e. if your
current need is to produce 2 tons per hour of flour in 1 kg
bags it does not make sense to invest in a machine which
is unable to surpass this capacity. It makes far better
economic sense to consider equipment which, while being more expensive, is able to deliver higher tonnages
either straight away or with the addition of retro-fit parts.
The important point is to determine the best ratio between machine price and the highest tonnage possible on a
particular piece of equipment.
When making calculations, it should also be remembered that various factors will affect the throughput tonnage
of an automatic packing machine – factors such as: time
required for cleaning, for maintenance, time needed when
changing bag sizes on the packer and when replenishing
reels of shrink film. The effective production of a packing
machine will never be 100% and the tonnage throughput
calculations must reflect this fact. Equipment will also
function only when it has product to pack, therefore if your
flour feed system is not able to deliver product at the rate
at which the packing machine is filling the bags, a suitable solution will need to be found otherwise the machinery
will be constantly stopping and starting which will naturally
have an adverse effect on production figures.
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Seçilen ambalajlama makinesine karar verildiğinde ya
da en azından son liste kararlaştırıldığında, bir sonraki
adım makinelerin doğru tonajda üretim yapmasını sağlamaktır. Mümkün olduğunca makinenin gelecekteki gereksinimler için bol ekstra kapasiteye sahip olduğundan
emin olun. Örneğin, mevcut ihtiyacınız saatte 1 kilogramlık 2 ton un ambalajlamak ise bu kapasiteyi geçemeyen
bir makineye yatırım yapmak oldukça mantıksız olacaktır. Daha pahalı fakat zaman yitirmeden veya güçlendirme parçalarının ilavesiyle daha yüksek tonajlarda üretim
yapabilen ekipmanları kullanmak, ekonomik açıdan çok
daha mantıklı görünüyor. Önemli olan, belirli bir makine
için makine fiyatı ile mümkün olan en yüksek tonaj arasında en iyi oranı belirlemektir. Hesaplamalar yapılırken
çeşitli faktörlerin otomatik ambalajlama makinesinin girdi
tonajını etkileyeceği unutulmamalıdır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır: temizlik ve bakım için gerekli olan zaman,
paketleyicideki torba boyutunu değiştirmek için gereken
zaman ve shrink filmin makaralarını onarırken gereken
zaman gibi. Ambalajlama makinesinden elde edilen etkin üretim asla %100’ü bulmaz ve bu yüzden de tonaj
çıktı hesaplamaları, bu gerçeği yansıtmak zorundadır.
Ekipmanlar sadece paketlenecek ürün olduğunda çalışmaktadır, bu sebeple un besleme sisteminiz ambalajlama
makinesinin torbaları doldurma hızına ürün yetiştiremiyorsa, bu durum için uygun bir çözüm bulunmalıdır; aksi takdirde makineler sürekli olarak durup yeniden çalışmaya
başlayacak ve bu da üretim miktarı üzerinde olumsuz bir
etki yaratacaktır.
Yeni değirmenlerde, yerleşim düzeni ve taban alanı eski
mevcut değirmenlere oranla daha fazla önem teşkil etmektedir. Normalde eski değirmenlerde, işletme stratejik bir şekilde planlanan tasarımdan ziyade yavaş yavaş
büyüdüğü için değişim ve gelişim süregelen bir gereklilik.
Ambalajlama ekipmanları, büyüyen işletme ihtiyaç duyulduğunda alınıyor ve ekipmanlar sıklıkla çok da ideal lokasyon olmayan tek boş alana yerleştiriliyor. Bunlara rağmen
genel bir kural olarak aşağıdaki plan mümkün olduğunca
uygulanmalıdır:
• Ambalajlama makinesini, mümkün olduğunca gelen
un kaynağına yakın bir noktaya yerleştirin
• Ambalajlanan torbaların yönlü akımının tüm hatlarla
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In new mills the question of layout and floor space is
more easily addressed than with older existing mills. Normally in the case of older mills, evolution and development has been an on-going necessity as business gradually grows rather than a strategically-planned design.
Packing machinery has been purchased when increased
business has demanded it and frequently the equipment
is positioned in the only free space available which quite
often is not the ideal location. As a general rule however,
the following plan should be implemented if and where
possible:
• Position the packing machinery as near as possible to
the source of the incoming flour
• Ensure that the directional flow of the packed bags is
the same for all lines
• Avoid long conveyors when and where possible
• Avoid bends in conveyors when and where possible
• Ensure that adequate free space around each machine is available
• Ensure that adequate free passage for fork-lifts is
available
• Ensure that all finished products have the minimum
distance to travel to the warehouse
Many mills, instead of trying to fit packing machinery
into unsuitable confined spaces within the existing mill
building, have decided to erect brand new packaging
halls adjacent to the mill. As long as a plot of land on
which to erect a new hall is available, this is a very good
solution and guarantees a perfect logistical answer to the
problem of space.
The milled flour can either be stored in flexible silos or
transported from the mill if the distance is not too great
and then delivered to the various packing machines in
a very orderly fashion. Within one unit it’s possible to
locate all of the packaging lines, palletizing machines
(if automatic palletizing is needed), optional equipment
such as check weighing stations and metal detection
devices can be integrated into the packing lines and
the whole operation can be supervised by a computer
to calculate the exact volume of flour packed, number
of bags rejected due to incorrect weight, numbers of
bags rejected due to metal detection to arrive at a final
total of finished bags stored in the warehouse ready
for dispatch.

aynı olduğundan emin olun
• Mümkün oldukça uzun konveyörlerden kaçının
• Mümkün oldukça konveyör kıvrımlarından kaçının
• Her bir makinenin etrafında yeterli boş alan olduğundan emin olun
• Kaldıraçlar için yeterli boş alan olduğundan emin olun
• Tüm nihai ürünlerin depoya minimum uzaklıkta olduğundan emin olun
Mevcut değirmen binaları içerisinde, ambalajlama makinelerini uygun olmayan kapalı alanlara yerleştirmektense birçok değirmenci değirmenlerine bitişik olarak yeni
ambalajlama bölümü kurmayı tercih ediyor. Yeni bir bölüm inşa edecek yer oldukça, bu yöntem oldukça iyi bir
çözüm olarak uygulanıyor ve alan sorununda mükemmel
bir lojistik çözüm garanti ediliyor.
Öğütülen un, esnek silolarda depolanabilir ya da eğer
mesafe çok uzak değilse gönderilebilir ve çok düzenli bir
şekilde çeşitli paketleme makinelerine ulaştırılabilir. Tek bir
birime tüm ambalajlama hatlarını, peletleme makinelerini
(otomatik peletlemeye ihtiyaç duyuluyorsa), tartım istasyonları denetimi gibi opsiyonel ekipmanları yerleştirmek
mümkün. Metal detektör cihazları da ambalajlama hatlarına entegre edilebilmekte ve böylece tüm operasyon;
sevkiyata hazır depoda saklanan paketlenmiş torbaların
nihai toplamına ulaşmak için ambalajlanan unun doğru
hacmini, yanlış tartmadan dolayı reddedilen torbaların sayısını, metal içeriğinden dolayı reddedilen torba sayısını
hesaplayan bir bilgisayar tarafından yönetilebiliyor.
Ambalajlamanızı planlayarak, işletmenizde olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz: gerekli makineleri dikkatlice seçin, güvenilir tedarikçileri tercih edin, yatırım yaptığınız
makineler için gelecekte oluşabilecek ek kapasitelere sahip olduğunuzdan emin olun ve pratik ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı sağlayan pratik yerleşim düzeni ile
çalışın. İşte bu kadar basit… Her şey torbada!

By planning your packing you will deliver positive results to your business: select the required machinery
carefully, choose reliable suppliers, make sure that you
have additional capacity for the future in the machinery
you invest in and work to a layout which is practical and
which avoids unnecessary expenditure. It’s simple ……..
You’ve got it in the bag!
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Paketsan Ambalaj
Mustafa ERCOŞKUN:

“The importance
given on the product
should also be given
to its packaging”
......................................................................................

Paketsan Ambalaj
Mustafa ERCOŞKUN:

“Ürüne verİlen değer
ambalajına da
verİlmelİ”
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“The idea that packaged foods are
healthy, qualified, reliable and protects
the product is prominent in the consumers' behavior for purchasing packaged
food items. Package has a significant
role on the first interaction of the product with the consumer as the consumer
gets the first impression from the package. Therefore, producers should give as
much importance on the packaging as
they put on the quality.”
“Tüketicilerin gıda maddelerini ambalajlı
olarak satın alma davranışında; ambalajlı gıdaların sağlıklı olduğu, kaliteli olduğu, güven verdiği ve ürünün korunduğu
düşüncesi ön plandadır. Ürünün tüketici
ile ilk etkileşiminde ambalaj son derece
önemli bir role sahiptir. Çünkü tüketici,
ürünün kalitesi ile ilgili ilk izlenimini, ambalajından çıkartmaktadır. Bu sebeple
üreticiler ürünün kalitesi kadar, ambalaja
da önem vermelidir.”
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The basic purpose of the packaging is to ensure that
a manufactured product is delivered to the consumer
without getting any damage, it other words it means the
protection of the product. However today packaging has
many other functions besides its task of protecting. Providing that the product is preferred by the consumer and
informing the consumer about the product are the most
important these functions. Marketing Manager of Paketsan Ambalaj Mustafa ERCOSKUN draws attention to
this subject. Stating that the package has a significantly
important role on the fact that the product is preferred by
the consumer, ERCOSKUN emphasizes that producers
should give the importance given on the product also to
its packaging. Mustafa ERCOSKUN told the importance
and the function of the package, what to take into consideration while selecting packaging for flour and pulses
products and why the producers should give importance
on the packaging for our readers.
Mr. Ercoskun, What is the importance of packaging
in flour and pulses products? What kind of impact
does packaging have on the sales and food safety?
There are three factors affecting the purchasing process of the consumers in flour and pulses products like
in many other products. The first one is the social and
cultural factors that affect the overall purchasing behavior
of the consumers. The second one is the importance of
the package in terms of the consumer.
Third one is the factors related with packaging. We can
count the first factors affecting the behaviors of the consumers as sociological, psychological and demographic
factors like age, sex, marital status, economic status,
education level, occupation. In other words, these factors have the first impact on the purchasing process. The
second and third impacts are the packaging of the product. Therefore, packaging is an important detail in the
fact that the product is preferred by the consumers.
In today’s competitive market, the importance of the
packaged products increases day by day. Besides,
packaging has a serious impact on the sales and food
safety issues. Consumers are selective by paying attention to each feature of the products in a market with increasing product variety. The idea that packaged foods
are healthy, qualified, reliable and protects the product
is prominent in the consumers' behavior for purchasing
packaged food items.
What are the packaging methods, varieties and features commonly used for flour and pulses products?
Paper packages are usually preferred for flour and
plastic containers for pulses. We can count the necessary features of these kinds of flour and pulses pack-
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Ambalajın temel amacı, üretilen bir ürünün herhangi
bir hasara uğramadan tüketiciye ulaşmasını sağlamaktır,
yani ürünün korunmasıdır. Ancak günümüzde ambalaj,
koruma görevinin yanı sıra birçok işlevi daha yerine getirmektedir. Ürünün tüketici tarafından tercih edilmesini
sağlamak ve ürün hakkında tüketiciyi bilgilendirmek bu
işlevlerin en önemlisidir. Paketsan Ambalaj Pazarlama Müdürü Mustafa ERCOŞKUN da bu konuya dikkat
çekiyor. Ambalajın ürünün tüketici tarafından seçiminde son derece önemli bir etkiye sahip olduğunu belirten ERCOŞKUN, üreticilerin ürüne gösterdikleri değeri
ambalaja da göstermesi gerektiğini vurguluyor. Mustafa
ERCOŞKUN, ambalajın önemi ve işlevi, un ve bakliyat
ürünleri için ambalaj seçerken nelere dikkat edilmesi
gerektiği ve üreticilerin ambalaja neden önem vermesi
gerektiğini dergimiz okurları için anlattı.
Sayın Ercoşkun, un ve bakliyat ürünlerinde ambalajlamanın önemi nedir? Ambalajlama, satış ve gıda
güvenliği üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?
Diğer birçok üründe olduğu gibi un ve bakliyat ürünlerinde de tüketicilerin satın alma sürecini etkileyen üç faktör vardır. Birincisi tüketicilerin genel itibariyle satın alma
davranışlarını etkileyen sosyal ve kültürel faktörlerdir. İkincisi ambalajın tüketici açısından taşıdığı önemdir. Üçüncü
ise ambalajlamayla ilgili faktörlerdir.
Tüketicilerin davranışlarını etkileyen ilk faktörleri yaş,
cinsiyet, medeni hal, ekonomik durum, eğitim düzeyi,
meslek gibi sosyolojik, psikolojik ve demografik faktörler
olarak sıralayabiliriz. Yani bu faktörler satın alma sürecinde ilk etkiye sahiptir. İkinci ve üçüncü etki ise ürünün
ambalajıdır. Bu nedenle ambalaj, ürünün tüketiciler tarafından tercih edilmesinde önemli bir ayrıntıdır.
Günümüzün rekabetçi piyasasında ambalajlı gıda ürünlerinin önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Ayrıca
ambalaj, satış ve gıda güvenliği konuları üzerinde de ciddi
bir etkiye sahiptir. Piyasada artan ürün çeşitliliği karşısında tüketiciler ürünlerin her özelliğine dikkat ederek oldukça seçici davranmaktadırlar. Tüketicilerin gıda maddelerini ambalajlı olarak satın alma davranışında; ambalajlı
gıdaların sağlıklı olduğu, kaliteli olduğu, güven verdiği ve
ürünün korunduğu düşüncesi ön plandadır.
Un ve bakliyat ürünleri için kullanılan yaygın ambalajlama yöntemleri ve ambalaj çeşitleri, özellikleri
nelerdir?
Günümüzde un için genellikle kağıt, bakliyat için de
genellikle plastik ambalaj tercih edilmektedir. Bu tür un
ve bakliyat ambalajlarında bulunması gereken özellikleri şöyle sıralayabiliriz: gıdalar için uygun olmalı ve toksit
olmamalıdır; mikroorganizma ve yabancı maddelerin bulaşmasına engel olmalıdır; ışığa, rutubet ve yağa, gaz ve
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ages as follows: they should be suitable for the foods and
should not be toxic; should prevent the contamination of
the microorganisms and foreign substances; should be
protective against light, moisture and oil, gas and odor;
should be transparent, impact protective, easy to use
and easy openable; should be recyclable/ recoverable
after the product usage.
In the food package selection, the barrier feature of
the package is significantly important besides the exchanges that occur between food and packaging material. For instance; if the food we need to package has a
structure that is oxidized when contacts with oxygen, we
should prefer a package that is oxygen impermeable and
light-proof. Therefore; flour and pulses products should
be packaged with paper and plastic packaging methods
that are suitable for the shelf life, light-proof and suitable
for the food.
Especially the industry's leading major brands give
much more importance on these features in the products
they use and prefer packaging with these features.
What are the main factors affecting the package
design or which criteria are taken into consideration
in package design and production?
Package both facilitates the protection of human
health, product quality and safety and sales and decreasing the food waste and thus plays a major role in improving the quality of life.
Besides the production of the food with the desired
quality and features, delivery of the food to the consumer
without spoilage of these features is aimed in the food
industry. However, the most important factor in the development of a food product or technology is the acceptance of the consumer firstly. Today’s consumers are
much more conscious with the contribution of the press
and media and they can make their preferences by taking
many factors into consideration.
The concerns of the consumer regarding the food and
its package consist of availability, suitability to health and
reliability. Due to these concerns, today’s consumer has
various expectations from the food and its package. We
can count these expectations as ease of use, quality,
freshness, safety, affordability, descriptive information
about product features, compatible packaging with the
environment and product. The expectations related with
packaging should be fulfilled for the acceptance of the
product by the consumer just like the expectations related with the product.
With respect to the design of packaging; it has a sig-
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kokuya karşı koruyucu olmalıdır; saydam, darbeye karşı koruyucu, kullanımı kolay ve kolay açılabilir olmalıdır;
ürünün kullanımından sonra da geri dönüştürülebilir/geri
kazanılabilir olmalıdır.
Gıda ambalajlarının seçiminde, gıda ile ambalaj materyali arasında gerçekleşen alışverişlerin dışında ambalajın
bariyer özelliği de çok önemlidir. Örneğin; ambalajlamamız gereken gıda oksijen ile temas ettiği zaman oksidasyona uğrayan bir yapıda ise oksijen ve ışık geçirmeyen
bir ambalaj seçmemiz gerekir. Bu nedenle un ve bakliyat
ürünlerinin raf ömrüne uygun, ışık geçirmeyen, gıdaya
uygun kağıt ve plastik ambalajlama yöntemleriyle ambalajlanması gerekir.
Özellikle sektörün önde gelen büyük markaları, kullandıkları ambalajlarda bu tür özelliklere günümüzde çok
daha fazla önem vermekte ve bu özelliklere sahip ambalajları tercih etmektedir.
Ambalaj tasarımını belirleyen ana etkenler nelerdir
ya da hangi kriterler ambalaj tasarımında ve üretiminde göz önünde bulundurulur?
Ambalaj, gerek insan sağlığının, ürünün kalite ve güvenliğinin korunmasına, gerekse satış ve gıda israfının
azaltılmasına yardımcı olmakta, dolayısıyla hayat kalitesinin arttırılmasında büyük bir rol oynamaktadır.
Gıda sektöründe, gıdanın istenilen kalite ve özelliklerde üretilmesinin yanı sıra bu özelliklerin bozulmadan tüketiciye ulaştırılması amaçlanır. Ancak bir gıda ürününün
ya da teknolojisinin geliştirilmesinde en önemli faktör,
öncelikle tüketicinin kabulüdür. Günümüz tüketicileri,
basın ve yayın organlarının da katkısıyla artık çok daha
bilinçlidir ve tercihlerini birçok faktörü göz önüne alarak
yapabilmektedirler.
Tüketicinin gıda ve ambalajıyla ilgili endişelerini elverişlilik, sağlığa uygunluk ve güvenilirlik oluşturmaktadır. Bu
endişeler nedeniyle günümüz tüketicisinin gıda ve gıda
ambalajından çeşitli beklentileri vardır. Bu beklentileri şu
şekilde sıralayabiliriz; kullanım kolaylığı, kalite, tazelik,
emniyet, uygun fiyat, ürün özellikleriyle ilgili açıklayıcı
bilgi, çevre ve ürün ile uyumlu ambalaj. Ürünün tüketici
tarafından kabulü için ürünle ilgili beklentiler gibi ambalajla ilgili bu beklentilerin de yerine getirilmesi gerekir.
Ambalajın tasarımına gelecek olursak; ürünün tüketici
ile ilk etkileşiminde tasarım son derece önemli bir role sahiptir. Çünkü tüketici, ürünün kalitesi ile ilgili ilk izlenimini,
ambalajın tasarımından çıkartmaktadır. Bu sebeple üreticiler ürünün kalitesi kadar, ambalaj tasarımına da önem
vermeli; bu bilgiler doğrultusunda ambalajın tasarımını ve
içeriğini belirlemelidir.
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nificantly important role on the first interaction with the
consumer as the consumer gets the first impression from
the package. Therefore, producers should give as much
importance on the packaging design as they put on the
product quality and they determine the package design
and content in line with this information.
What features should packages of the food products like flour and pulses and packaging systems
have? Which features are essential criteria for these
kinds of packages and packaging systems?
Packaging is a process applied for food storing, preserving it in proper conditions until reaching to the consumer and ensuring a specific shelf life. Therefore, the
feature of the packaging material is to protect the product
from the moment it is produced to the time it is reached to
the consumer, increase its performance and give information about it. Thus, the packaging material and method
should be selected by taking majorly product features,
storing and transportation conditions into consideration.
The packaging to be selected should ensure that the food
is preserved well, protect it against the external factors, prevent quality and product losses, ensure the longest shelf life
for the food, be selected from the most proper material that
would not create any risks in terms of food safety and human health, meet the desires and
expectations of the consumer and
provide the necessary information
and promotion about the product.
Besides, it is highly important that
the packaging material should not
harm the environment and should
be recyclable. Based on these issues, selecting the proper package requires knowing the features
of the product to be packaged.
What should be taken into
consideration by the flour and
pulses producers in packaging
and packaging selection?
There are 3 stages in packaging selection. The first stage is to
detect the features of the food
such as moisture, steam, oxygen, temperature and pressure
sensitivity well. The second one
is to seek the food processing
method and the necessary features for this. The third and last
stage is the proper selection for
the transportation, shelf life and
storing conditions. After these
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Un ve bakliyat gibi gıda ürünlerinin ambalajlarının ve ambalajlama sistemlerinin taşıması gereken
özellikler nelerdir? Hangi özellikler bu tarz ambalajlarda ve ambalajlama sistemlerinde olmazsa olmaz
kriterlerdir?
Ambalaj, gıdanın depolanması, tüketiciye ulaşma anına
kadar uygun koşullarda saklanması ve belli bir raf ömrü
sağlaması için uygulanan bir işlemdir. Dolayısıyla ambalaj materyalinin özelliği de imal edildiği andan tüketiciye
ulaştığı ana kadar ürünü korumak, performansı arttırmak
ve ürün hakkında bilgi vermektir. Dolayısıyla ambalaj malzemesi ve ambalajlama yönetimi, ürünün özellikleri başta
olmak üzere depolama ve taşıma şartları da dikkate alınarak seçilmelidir.
Seçilecek ambalaj mutlaka gıdanın iyi bir şekilde korunmasını sağlamalı, dış etkenlere karşı gıdayı korumalı,
kalite ve ürün kayıplarını önlemeli, gıdaya mümkün olan
en uzun raf ömrünü sağlamalı, gıda güvenliği ve insan
sağlığı açısından risk oluşturmayacak en uygun malzemeden seçilmeli, tüketicinin istek ve beklentilerini karşılamalı, ürünle ilgili gerekli bilgi ve tanıtımı sağlayabilmelidir.
Ayrıca günümüz koşullarında ambalaj malzemesinin
çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüştürülebilir özellikle olması da son
derece
önemlidir.
Bütün bu hususlardan yola çıkarak
uygun
ambalajın
seçilebilmesi
ise
ambalajlanacak gıdanın özelliklerinin
çok iyi bilinmesini
gerektirir.
Un ve bakliyat
üreticileri, ambalaj
veya ambalajlama
sistemlerinin seçiminde nelere dikkat etmelidir?
Ambalaj seçiminde
3 aşama vardır. Birinci aşama; ambalajlanacak gıdanın nem,
buhar, oksijen, sıcaklık, basınca duyarlılık
gibi özelliklerinin iyi
saptanmasıdır. İkinci
aşama; gıda işleme
yöntemi ve bunun
için gerekli özelliklerin
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three stages are determined, the points below should be
taken into consideration;

aranmasıdır. Üçüncü aşama ise; ulaşım, raf ömrü ve depolama koşullarına uygun seçimdir.

• The package should deliver the food to the consumer
without spoiling its quality.
• The package itself and the material it is made of
should preserve the features of the food such as flavor
and odor and prevent the external input of these factors.
• The selected package should response to the goal
practically.
• The explanations on the package should include all
the information like shelf life and product values.

Bu üç aşama belirlendikten sonra şunlara dikkat
etmek gerekir;
• Ambalaj, gıdayı kalitesi bozulmadan tüketiciye ulaştırabilmelidir.
• Ambalajın kendisi ve yapıldığı malzeme, gıdanın aroma ve koku gibi özelliklerini korumalı, bu etkilerin dıştan
girişini engellemelidir.
• Seçilen ambalaj, amaca pratik bir şekilde cevap vermelidir.
• Ambalaj üzerindeki açıklamalar raf ömrü ve ürün değerleri gibi tüm bilgileri bulundurmalıdır.

Finally, could you add the points that the producers
should know regarding the packaging issue according to you?
The mission of the companies producing flour and
pulses is not only producing the product in healthy and
suitable conditions. Delivering the product to the consumer safely after it’s produced and selecting the most
suitable package for the product is the task of the producer again. Adverse changes are experienced in the
shelf life and tastes of the food products which are not
packaged with a suitable packaging. Besides, the problem is not only related with the shelf life and taste, they
can appear as bigger problems in terms of health.
Therefore, it is highly important to prevent the reaction
and exchanges occurring between the package and the
product for protecting the product quality. 2 different incidents occur between the food and package in sense of
reaction and exchange. One of them is the contamination
of the components of a product with the package. Flavor
and fat substances are major components in the food. As
a result of the contamination of these components with the
package, the desired taste cannot be achieved. Likewise,
some substances of the package can contaminate with the
food. It is called migration. The substances contaminated
with the food as a result of migration are called as migrants.
These substances from the package contaminated with
the food bring important health issues together besides
causing taste and flavor of the product. Due to all of these
reasons, the producer companies should pay the attention
and care that it puts on the manufactured product to the
packages as well.
As Paketsan Ambalaj; the product package’s being
suitable for human health, that does not give any harm to
the environment and being recyclable comes first for us
besides its being suitable to the sales and marketing policies of the companies producing flour and pulses. Human health and environmental awareness should come
first before the sales and marketing policies of the producer companies.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Son olarak ambalajlama konusuyla ilgili üreticilerin bilmesi gerektiğini düşündüğünüz noktaları ekler misiniz?
Un ve bakliyat üretimi yapan firmaların görevi sadece
ürünü sağlıklı ve uygun şartlarda üretmek değildir. Ürün
elde edildikten sonra onun güvenli bir şekilde tüketiciye
ulaşmasını sağlamak, bunun için de ürüne uygun en doğru
ambalajı seçmek de yine üreticinin görevidir. Uygun ambalaja konulmayan gıda ürünlerinin raf ömürlerinde ve tatlarında olumsuz yönde değişiklikler görülmektedir. Ayrıca
sorun sadece raf ömrü ve tat ile de kalmayıp, sağlık açısından da büyük problemler olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Bu yüzden ambalaj ile ürün arasında meydana gelen
tepkime ve alışverişleri engellemek, ürünün kalitesini korumak için oldukça önemlidir. Gıda ile ambalaj arasında,
tepkime ve alışveriş anlamında 2 farklı olay gerçekleşir. Bunlardan biri gıdada bulunan bileşenlerin ambalaja
geçmesidir. Bu bileşenlerin başında aroma ve yağ maddeleri gelmektedir.
Bu bileşenlerin ambalaja geçmesi sonucu üründe
istenilen tat sağlanamamış olur. Aynı şekilde ambalajdan da gıdaya bazı maddeler geçebilmektedir. Bu
olaya migrasyon denir. Migrasyon sonucu gıdaya geçen maddelere ise migrant denilmektedir. Ambalajdan
gıdaya geçen bu maddeler, üründe tat ve aroma kayıplarına neden olduğu gibi önemli sağlık sorunlarını da
beraberinde getirmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı
üretici firmaların ürettikleri ürünlere gösterdiği dikkat ve
özeni, aynı şekilde ambalajlarına da göstermesi gerekmektedir.
Paketsan Ambalaj olarak bizim için ürün ambalajının,
un ve bakliyat üretimi yapan firmaların satış ve pazarlama
politikalarına uygunluğu dışında, insan sağlığına uygun,
çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir nitelikte
olması birinci plandadır. Üretici firmalar için de satış ve
pazarlama politikalarından önce, insan sağlığı ve çevreye
duyarlılık birinci planda yer almalıdır.

October • Ekim 2014

63

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

A Short Note on
Active and Intelligent
Food
Packaging
..........................................................................................
Aktif ve Akıllı Gıda
Ambalajlama Üzerine
Kısa Bir Yazı
Sinan UZUNLU
Pamukkale University School of Applied Sciences, Turkey
Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Türkiye

Keshavan NIRANJAN
University of Reading School of Chemistry, Food and Pharmacy, Department of Food and Nutritional Sciences, U.K.
Reading Üniversitesi Kimya, Gıda ve Eczacılık Yüksekokulu, Gıda ve Beslenme Bilimleri Bölümü, İngiltere

“Food packaging industry is being expected to transform new packaging developments because of
the market become saturated. Advanced packaging should have to leave its passive role and enter
to an active role, as interacting with food and its environment in a positive way.”
“Pazar artık doyduğu için gıda ambalajlama endüstrisinden yeni ambalajlama teknolojileri üretmesi
bekleniyor. Gelişmiş ambalajlama, pasif rolünü bir kenara bırakıp gıdayla ve çevresiyle pozitif bir
etkileşime girerek daha aktif bir role sahip olmalıdır.”
ABSTRACT
Active and intelligent food packaging is developing novel food packaging solutions for industry and consumers.
It includes packaging materials that have antimicrobial or
scavenger properties, freshness and shelf-life indicators,
controlled released packaging (CRP).

INTRODUCTION

ÖZET
Aktif ve akıllı gıda ambalajlama, endüstri ve tüketiciler
için geliştirilen yeni bir gıda ambalajlama çözümüdür. Bu,
antimikrobiyal veya temizleyici özelliklere, tazelik ve raf
ömrü göstergelerine, kontrollü serbest paketleme (CRP)
imkanına sahip olan ambalaj malzemelerine kapsar.

GİRİŞ

Food preservation is a leading theme for the industry.
From the ancient period up today there have been several
attempts to preserve foods more stable. Today, the terms
of active and intelligent are joined to make a synergy in
packaged products.

Gıdanın korunması, endüstri için önemli konulardan biridir. Antik dönemlerden günümüze kadar, gıdayı daha istikrarlı bir şekilde korumak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Günümüzde, aktif ve akıllı terimleri ambalajlı ürünlerde bir
sinerji oluşturmak için türetilmiştir.

This note is aimed to take attention on smart plastic films
have a potential as a “consume-within” indicator in the
food packaging industry (Mills et al., 2012) and propose
an active and intelligent packaging concept for the fresh
manti dish which allows to sense and detect its spoilage.

Bu makale, gıda ambalajlama endüstrisindeki “consume-within (…içinde tüketmek)” göstergesi olarak potansiyele sahip akıllı plastik filmlere (Mills ve ark., 2012) dikkat
çekmeyi ve bozulduğu duygusu ve algısı veren yaş mantı
yemeğinin aktif ve akıllı ambalajlanması konsepti önerisini
anlatma amacını taşımaktadır.

ACTIVE AND INTELLIGENT PACKAGING
Packaging protects foods from external influences. This
principal function covers retarding deterioration, extending
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AKTİF VE AKILLI GIDA AMBALAJLAMA
Ambalaj, gıdayı dış etkenlerden korur. Bu temel fonksi-
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shelf life and maintaining
the quality and safety of
packaged food (Han et
al., 2005; Restuccia et
al., 2010). Convenience,
marketing and communication, too, should be
taken account.

yon; bozulmayı geciktirme,
raf ömrünü uzatma ve ambalajlanan gıdanın kalite
ve güvenirliliğini sürdürme
özelliklerini barındırır (Han
ve ark., 2005; Restuccia
ve ark., 2010). Bunların
yanı sıra kolaylık, pazarlama ve iletişim de hesaba
katılmalıdır.

Food packaging industry is being expected
to transform new packaging developments because of the market become saturated. Advanced
packaging should have to
leave its passive role and
enter to an active role, as interacting with food and its environment in a positive way (Borchert 2013).

Pazar artık doyduğu için
gıda ambalajlama endüstrisinden yeni ambalajlama teknolojileri üretmesi
bekleniyor. Gelişmiş ambalajlama, pasif rolünü bir
kenara bırakıp gıdayla ve çevresiyle pozitif bir etkileşime
girerek daha aktif bir role sahip olmalıdır (Borchert 2013).

Among the various terms created to define these new
technologies, two main groups of technology that have
been established in literature and incorporated in new Framework Regulations on Food Contact Materials, “active
packaging” (AP) and “intelligent packaging” (IP) (Puligundla
et al., 2012).

Bu yeni teknolojileri tanımlamak için oluşturulan çeşitli
terimlerin arasında, literatürde belirtilen ve yeni Gıdayla Temas Eden Malzemeler Çerçeve Yönetmeliği’ne dahil edilen
iki ana teknoloji grubu bulunmaktadır. Bunlar, “aktif ambalajlama” (AP) ve “akıllı ambalajlama” (IP) olarak sunulmaktadır (Puligundla ve ark., 2012).

Active packaging means to change the condition of
packed food to extend its shelf life, while maintaining the
quality of packaged food. Intelligent packaging monitors
the condition of packaged foods to communicate with the
end-user during transportation and storage (Puligundla et
al., 2012). Yam et al. (2005) determined a model where AP
was mantled around the protective area of food packaging
and IP around the area of communication (Borchert 2013).

Aktif ambalajlama; ambalajlanan gıdanın kalitesini sürdürürken raf ömrünü uzatmak için ambalajlanan gıdanın şartlarını değiştirmek anlamına gelmektedir. Akıllı ambalajlama
ise taşıma ve depolama süresince nihai kullanıcı ile iletişim
kurmak için ambalajlanan gıdanın durumunu izlemek anlamına gelmektedir (Puligundla ve ark., 2012). Yam ve arkadaşları (2005), AP’nin gıda ambalajlanın koruyucu alanı
etrafında ve IP’nin de iletişim alanı etrafında üzeri kapalı
olarak uygulandığı bir model geliştirmiştir (Borchert 2013).

The need for monitoring certain packaging conditions
brought the development in intelligent packaging. Monitoring the changes inside of the package with traditional
systems such as, headspace gas analyser, gas chromatography, microbial and sensory analyses are time consuming and expensive. A new technology that can overcome these limitations is based on indicators and sensors
that can be incorporated inside the packages to provide
fast, non-destructive and reliable determination of important conditions of the packed food. Biosensors, chemical
sensors and gas sensors have been developed, recently.
The most developed technology is optical oxygen sensors
(Borchert 2013), a class of chemical sensors and by definition “a miniaturized device that can deliver real-time and
on-line information on the presence of specific compounds
or ions in even complex samples” (Quaranta et al., 2012).
Apart from the several commercial oxygen gas sensors,
a novel, water-proof, irreversible, reusable oxygen smart
plastic film containing nano-particulate pigment particles,
consisting of methylene blue and DL-threitol coated onto
P25 TiO2, has been extruded in low-density polyethylene
by Mills et al. (2012). The possible application of this type
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Belirli ambalajlama koşullarının izlenmesi ihtiyacı, akıllı
ambalajlamanın geliştirilmesini de beraberinde getirmiştir.
Tepe boşluğu gaz analizörü, gaz kromatografisi, mikrobiyal ve duyusal analizler gibi geleneksel sistemle ambalaj
içerisindeki değişimlerin izlenmesi oldukça zaman alıcı
ve pahalı bir yöntemdir. Bu sınırlamaları aşabilen yeni bir
teknoloji; ambalajlanan gıdanın önemli koşullarının hızlı,
tahribatsız ve güvenilir bir şekilde belirlenebilmesini sağlamak için ambalaj içerisine dahil edilebilen gösterge ve
sensorlara dayanmaktadır. Son dönemlerde biyosensorlar, kimyasal sensorlar ve gaz sensorları geliştirilmiştir. En
gelişmiş teknoloji ise optik oksijen sensorlarıdır (Borchert
2013). Bu sensorlar, karmaşık numunelerde bile spesifik
bileşikler veya iyonlarla ilgili gerçek zamanlı ve çevrimiçi
bilgi sağlayan “minyatürize bir cihaz” olarak adlandırılan bir
tür kimyasal sensordur (Quaranta ve ark., 2012).
Bazı ticari oksijen gaz sensorlarının yanı sıra yeni geliştirilen, su geçirmez, geri dönüşü olmayan, nano-partiküllü pigment parçacıkları, P25 TiO2 üzerine kaplanmış
DL-threitol ve metilen mavisi içeren yeniden kullanılabilir
oksijenli akıllı plastik film, Mills ve arkadaşları (2012) tara-
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indicator (Image 1) in food
packaging can be used as a
guide to how long a package has been left in a fridge
at 5°C (Mills et al., 2012).
Several CO2 gas sensors
are also described in the literature for a feasible usage
(Image 2). As CO2 inhibits
growth of many aerobic microorganisms, has a crucial
effect in modified atmosphere packaging (MAP). Therefore, measurement of the
ratio of CO2 in MAP during
the cold storage is essential.
Optochemical CO2 sensors
(Image 3) carry high potential. These systems relied on
the principles of a Severinghaus electrode using a pHoptode. Many CO2 sensors,
based on different sensing
schemes, such as Intensity based, Dual Luminophore Referencing,
Inner Filter Quenching
and Förster Resonance
Energy Transfer (FRET).
It might be developed a FRET system to
detect the CO2 level in
modified
atmosphere
packed mantı samples,
which would be focused
on to detect 5% CO2. In our previous study, microorganisms consumed O2 and produced CO2 during growth at
air-packed mantı samples in a barrier film and tray, during
cold storage (4°C) after 20 days. CO2 level increased from
0% to 4.6%, and O2 decreased from 20.8% to 13.85%.
Samples become spoilt by observing the mould mycelia
inside of the package (Uzunlu 2012).
Finally, it would be developed for a better product quality
and value by sensing the spoilage signal of CO2 in the food
package.

fından düşük yoğunluklu polietilen içindeki kalıptan geçirilmiştir.
Gıda ambalajlamada kullanılan
bu tür bir göstergenin (Resim
1) mümkün olan uygulanış şekli, bir ambalajın buzdolabında
5°C’de ne kadar uzunlukta tutulacağına dair bir rehber sayılabilir (Mills ve ark., 2012).
Birçok CO2 gaz sensorları da
uygun kullanım için literatürde tanımlanmıştır (Resim 2). CO2 Birçok
aerobik mikroorganizmaların oluşmasını engellediği için değiştirilmiş
ortam ambalajlamasında (MAP)
önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, soğuk depolama esnasında
MAP’in CO2 oranının ölçülmesi
oldukça önemlidir. Optokimyasal CO2 sensorları (Resim 3) çok
yüksek potansiyele sahiptir. Bu
sistemler, pH-optode kullanan Severinghaus elektrotunun ilkelerine
dayanmaktadır. Birçok CO2 sensörü, Yoğunluk tabanlı, Çift Luminophore Referanslama, İç
Filtre Su Verme ve Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET)
gibi farklı algılama programlarına dayanmaktadır.
%5 CO2 seviyesini tespit
etmeye odaklanabilen ve
değiştirilmiş ortamda ambalajlanmış mantı numunelerindeki CO2 seviyesini
belirleyen FRET sistemi geliştirilmiştir. Önceki çalışmamızda,
soğuk depolama esnasında (4°C) 20 gün geçtikten sonra
bariyer film ve tepsisinde hava dolu mantı ambalajı numunelerinde, mikroorganizmalar büyüme esnasında O2 tüketip
CO2 üretmişti. CO2 seviyesi %0’dan %4.6’ya çıkmış, O2 seviyesi de %20.8’den %13.85’e düşmüştü. Numuneler, ambalaj içerisindeki küf miselyumlarını gözlemleyerek bozulma
göstermişti (Uzunlu 2012).
Son olarak, gıda ambalajında CO2’nin bozulma sinyalinin
algılanması yoluyla daha iyi ürün kalitesi ve değeri için geliştirme yapılabilir.
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The grain import of
Turkey from Russia may
increase

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

Türkiye’nin Rusya kaynaklı
tahıl ithalatı artabilir
In his statement to Rusya’nin Sesi; Istanbul Cereals,
Pulses, Oil Seeds and Products Exporters Union Chairman Zekeriya Mete said that Turkey imported approximately 3 million tons of grain from Russia in the previous
season and the grain import from Russia would increase
in this season despite the serious competition.
In his statement, Mete said the following: “The increase
in the imports is up to our status in the markets to which
we export. Various obstacles are
created for preventing us from
making exports in Asian Pacific
countries to which we make exports. We compete with European and American competitors in
those markets but we encounter
problems each day. If the market is convenient, of course our
wheat import increases.”
According to the news from
Rusya’nin Sesi; the drought affecting the grain harvest adversely and the tension between
Russia and Ukraine made the
Turkish buyers sign the contracts
regarding the grain deliveries in
advance. Chairman of Russian Grain Union Arkadiy Zlocevskiy states that Turkey ranked first among the countries importing grain products from Russia thanks to the
active activities of Turkish buyers.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, Rusya’nın
Sesi’ne verdiği demeçte, geçen sezon Türkiye’nin
Rusya’dan yaklaşık 3 milyon ton tahıl ithal ettiğini, bu sezonda da ciddi rekabete rağmen Rusya’dan tahıl ithalatının artabileceğini söyledi.
Mete, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “İthalatın
artması, tamamen bizim ihraç yaptığımız pazarlardaki
durumumuza bağlı. Bizim ihracat
yaptığımız Asya Pasifik ülkelerinde, ihracat yapamamamız için
çeşitli engeller çıkarılıyor. Avrupalı ve Amerikalı rakiplerle orada
rekabet ediyoruz ancak her gün
sorunlarla karşılaşıyoruz. Pazar
rahat olursa tabii ki buğday ithalatımız da artacaktır.”
Rusya’nın Sesi’nde yer alan
habere göre; tahıl hasadını olumsuz etkileyen kuraklık ve Rusya
ile Ukrayna arasındaki gerginlik,
Türk alıcılarını, Rusya’dan tahıl sevkiyatları ile ilgili kontratları
önceden imzalamaya mecbur bıraktı. Rusya Tahıl Birliği Başkanı
Arkadiy Zloçevskiy, Türk alıcılarının aktif faaliyetleri sayesinde Türkiye’nin Rusya’da hububat ürünleri ithal eden
ülkeler arasında ilk sıraya yerleştiğini belirtiyor.

200 thousand-ton wheat import from TMO

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

TMO’dan 200 bin tonluk buğday ithalatı
It is announced that Turkish Grain Board (TMO)
realized 200 thousand-ton bread wheat import.
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Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), 200 bin tonluk ekmeklik buğday ithalatı gerçekleştirdiği
açıklandı.
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According to the news from Reuters based on the European trade sources; Turkish Grain Board (TMO) imported
200 thousand-ton bread wheat within a tender ended on
16 September. While there has not been any explanations
made by TMO; TMO purchased the 75,000 tons of the
imported wheat containing 12.5% protein over 259.75262.25 dollars per ton including freight (cif) according to
the information obtained from the sources. 125,000 tons
of wheat containing 13% protein was purchased over
265.9-272.75 dollars per ton including freight (cif).

Reuters’ın Avrupalı ticaret kaynaklarına dayandırdığı bir
habere göre; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 16 Eylül’de
sona eren bir ihale kapsamında 200 bin ton ekmeklik
buğday ithal etti. TMO’dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, kaynakların verdiği bilgiye göre TMO, buğdayın yüzde 12.5 protein ihtiva eden 75,000 tonluk bölümünü, navlun dahil (C&F) ton başına 259.75 ile 262.25 dolar
arasında fiyattan satın aldı. Yüzde 13 protein ihtiva eden
125,000 tonluk buğday ise navlun dahil (C&F) ton başına
265.9 ile 272.75 dolar arasında fiyattan satın alındı.

UHK seeks the solutions
of the problems in the
production centers
...........................................................................

UHK sorunların çözümünü
üretim merkezlerinde arıyor
National Grains Council (UHK) determines the solutions of the agricultural problems at the workshops, panels and similar meetings held in the
production centers.

Ulusal Hububat Konseyi (UHK), tarımsal sorunların çözümlerini üretim merkezlerinde gerçekleştirdiği çalıştay, panel ve benzeri toplantılarla
belirliyor.

National Grains Council prepares to discuss the problems
in corn production in Adana after realizing the workshops of
paddy rice in Edirne and durum wheat in Gaziantep. Giving
information on the subject to Anadolu Ajansi, UHK Board
Member and Faculty Member of Selcuk University Faculty
of Agriculture Prof. Dr. Bayram Sade said the following: “National Grains Council determines the solutions of the problems of the products that are important in the national scale
and the problems of the industry based on these products
at the workshops, panels and similar meetings held in the
regions where the production and the industrialization is at
most. It reports the results obtained from them.”
Telling that one of the most important
missions of National Grains Council is to
inform the government and public by preparing reports on the problems of the agricultural industry products; Prof. Dr. Sade
stated that the reports of corn, wheat and
paddy rice have been completed and sent
to the related institutions and announced
to the public. Emphasizing that the reports
regarding barley, wheat, paddy rice and
other grains are about to be completed,
Sade told that they will release them soon.

Ulusal Hububat Konseyi, Edirne'de çeltik, Gaziantep'te
makarnalık buğday çalıştaylarının ardından mısır üretiminin
sorunlarını Adana'da masaya yatırmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na bilgi veren UHK Yönetim Kurulu üyesi ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Bayram Sade, şunları dile getiriyor: "Ulusal
Hububat Konseyi, ulusal bazda önemli ürünlerin sorunlarını ve bunlara dayalı sanayinin sorunlarını, en fazla üretimin
ve sanayileşmesinin olduğu bölgelerdeki çalıştay, panel ve
benzeri toplantılarla tespit ediyor. Oralardan çıkan sonuçları
da raporlama yoluna gidiyor."
Ulusal Hububat Konseyi'nin en önemli görevlerinden birinin
tarım sektörü ürünlerinin sorunları
hakkında raporlar hazırlayarak hükümeti ve kamuoyunu bilgilendirmek
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sade,
mısır, buğday ve çeltik raporlarının
tamamlandığını, bunların hem ilgili
kurumlara iletildiğini hem de kamuoyuna duyurulduğunu belirtti. Sade,
arpa, yulaf ve diğer tahıllarla ilgili raporların tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, onların da yakında yayınlanacağını aktardı.
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The value increase in
dollar decreases the
value of commodities
...................................................................................

Dolardaki değer artışı
emtiaların değerini düşürüyor

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

The sales that started with the production projections for the new season still continue. In an
environment where production and stocks have
increased this much, response movements remain limited. In parallel with the developments in the
global economy, the start of gaining value of dollar
causes price pressure for the entire commodities.
Both the value increase in dollar and increase projections in the production amount may cause the
possibility of that wheat price would decrease below 400-425 cent/bushel level.

Yeni sezona yönelik üretim tahminleri ile beraber başlayan satışlar halen devam ediyor. Üretim ve
stokların bu kadar yükseldiği bir ortamda tepki hareketleri de sınırlı kalıyor. Bununla beraber küresel ekonomideki gelişmelere paralel, doların değer kazanmaya başlaması da emtiaların genelinde
fiyat bakısına yol açıyor. Hem dolardaki değer artışı hem de üretim miktarındaki artış tahminleri,
buğday fiyatının 400-425 cent/bushel seviyesinin altına inme ihtimaline bile neden olabilir.
In the wheat market, the downward trend still continues.
With the breaking of the support levels in September, harsh
sales have occurred again. The increase in the production
projections is effective on the decrease. There was a horizontal market in which response purchases were dominant
at the beginning of September as the continuation August.
However; with the increase of the production projections,
it is also seen that sales have increased as well. There
were response purchases and efforts of creating support
for wheat price in August and at the beginning of September. The sales were accelerated especially when 545 cent/
bushel level was passed downwardly. However, this level
became a short-term significant support. It is seen that supports do not have much importance in the wheat market
for now. Especially the fact that dollar has started to gain
value again increases the sales pressure on the entire commodities. As the dollar is the reserve money, the price of
the most of the commodities is calculated on dollar basis.
Therefore, any change occurring in the value of the dollar
is the factor affecting the commodity prices naturally. We
saw the effect of this during September. Shortly, both the
increasing production projections and gaining value of the
dollar were effective on the decrease in the wheat market
during September.
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Buğday piyasasında aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Eylül ayında destek seviyelerinin kırılmasıyla yine sert satışlar
yaşandı. Üretim tahminlerindeki artış, düşüşte etkili oluyor.
Oysa Ağustos ayında daha çok tepki alımlarının görüldüğü
yatay bir piyasa vardı. Üretim tahminlerinin artmasıyla beraber satışların da arttığı görüldü. Eylül ayı başında, Ağustos ayının devamı olarak tepki alımları ve buğday fiyatında
destek oluşturma çabaları vardı. Ancak, özellikle 545 cent/
bushel seviyesinin aşağı yönlü geçilmesiyle satışlar hızlandı.
Oysa bu seviye, kısa vadeli önemli bir destek haline gelmişti. Fakat buğday piyasasında şimdilik desteklerin çok
önemli olmadığı görülüyor. Özellikle doların yeniden değer
kazanmaya başlaması, tüm emtialar üzerindeki satış baskısını artırıyor. Doların rezerv para olması nedeniyle, birçok
emtianın fiyatı dolar bazında hesaplanmaktadır. Bu nedenle
doların değerinde meydana gelen değişimler, doğal olarak
emtia fiyatlarını etkileyen bir unsur. Eylül ayı boyunca bunun
etkisini gördük. Kısaca Eylül ayı boyunca hem artan üretim
tahminleri hem de doların değer kazanması, buğday piyasasındaki düşüşte etkili oldu.

TÜRKİYE’DE BUĞDAY FİYATLARI
GERİLEYEBİLİR
Türkiye'de ise dünyadaki genel piyasanın aksine bir
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WHEAT PRICES WOULD DECLINE IN TURKEY
In Turkey, there is a situation contrary to the general market in the world. The prices still maintain the horizontal trend.
Especially the production loss arising from the drought
causes wheat prices to remain strong. The fact that Turkish
Grain Board (TMO) has not presented wheat into the market
with high amounts is another factor causing the prices to
remain high. Regional production differences are effective
on the fluctuating course of the prices. While the production is high in the Thrace Region, the effects of the drought
are felt in Central Anatolia and Eastern regions. It is stated
that the production loss arising from the drought would be
over 20%. Due to this loss in the production, wheat import
may exceed 5 million tons this year. The rapid decrease of
the prices in the abroad would definitely affect the prices
in Turkey soon or late. Therefore, investors had better be
cautious on the increase expectations. If TMO accelerates
the wheat sales to the market, we can see that the prices in
Turkey will decrease.

WORLD PRICES ARE BELOW
THE SUPPORT LEVEL
According to the projection report released by U.S. Department of Agriculture (USDA); wheat production amount
increased 3,86 million tons compared to the previous
month. Thus the production amount reached to 719,95
million tons. The increase compared to 2012is 61,79 million tons. This amount is more than annual production of
U.S. The result of such an increase in sales pressure on the
wheat price should be treated as normal. We have seen increase in the projections in each month since the release of
the first report for the new season. As this trend continues,
wheat has been realized below the support levels.
With the increase in the production, another increase in
the end period stocks is expected. End period stocks will
increase top 196,38 million tons with an increase of 3,42
million tons. In other words, approximately 27% of
the world wheat production is reserved for stocks.
Increase in the stocks shows that production has
increased more than the consumption. It was not
much possible to see an upward trend in such a situation. However, the increase both in the production
and the stocks also increases the concerns on the
wheat market. These concerns have already been reflected on the prices. Europe and Ukraine caused this
increase in the wheat production projections. While
wheat production increased 3,1 million tons in the European Region, the production in Ukraine is expected
to increase 2 million tons compared to the previous
projections. There has been any change in other
countries that may affect the markets.

durum var. Fiyatlar yatay seyrini sürdürüyor. Özellikle kuraklık nedeniyle yaşanan üretim kaybı, buğday fiyatının
güçlü kalmasına neden oluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin
(TMO) henüz piyasaya yüksek miktarda buğday vermemiş olması da, fiyatların yüksek kalmasında diğer bir etken. Fiyatın dalgalı bir seyir izlemesinde bölgesel üretim
farklılıkları etkili oluyor. Trakya Bölgesi'nde üretim yüksek
kalırken, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde kuraklığın etkileri hissediliyor. Üretimde kuraklık nedeniyle uğranılan
kaybın yüzde 20'nin üzerinde olabileceği belirtilmektedir.
Üretimdeki bu kayıp nedeniyle buğday ithalatı bu sene
5 milyon tonu aşabilir. Yurtdışında fiyatların hızla gerilemesi, er ya da geç Türkiye'deki fiyatları da etkileyecektir.
O nedenle yatırımcıların yükseliş beklentilerinde temkinli olmasında fayda var. TMO'nun piyasa buğday satışını
hızlandırması durumunda, Türkiye'deki fiyatların da gerilediğini görebiliriz.

DÜNYA FİYATLARI DESTEK
SEVİYESİNİN ALTINDA
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin raporuna göre buğday üretim miktarı önceki aya göre 3,86
milyon ton artış gösterdi. Böylece üretim rakamı 719,95 milyon tona ulaştı. 2012 yılına göre artış ise 61,79 milyon ton
oldu. Bu rakam, ABD'nin bir yıllık üretiminden bile fazla. Bu
miktardaki bir artışın, buğday fiyatında satış baskısına yol
açması normal karşılanmalıdır. Yeni sezona yönelik ilk rapor
açıklandığından beri tahminlerde her ay artış olduğunu görüyoruz. Bu eğilimin devam etmesi nedeniyle zaten buğday
destek seviyelerinin de altına geldi.
Üretimdeki artışla beraber dönem sonu stoklarında da artış bekleniyor. Dönem sonu stokları 3,42 milyon ton artışla,
196,38 milyon tona yükselecek. Yani dünya buğday üretiminin yaklaşık yüzde 27'si stoklara gitmiş olacak. Stoklarda
artış olması, üretimin, tüketim karşısında daha fazla arttığını
gösteriyor. Böyle bir durumda zaten yukarı yönlü bir hareket

Northern Africa still holds the lead on the demand
side. Import expectation of the Northern Africa
reached to 23,95 million tons by increasing. Besides,
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there is an increase in the demand from Pakistan. However,
the increase on the demand side is still limited. On the export
side; we see Canada, European Countries and Ukraine. It is
understood that increasing production triggered the exports
in these countries. However, China still holds the lead alone
on the consumption side as usual. China’s wheat consumption is projected to reach 124 million tons. In other words,
China consumes 17% of the world wheat production alone.
Thus, the slowing down in the Chinese economy will have
adverse effect on the global wheat demand. Finally, it is expected to see increase in the wheat import of Turkey from
Russia in parallel with the high increase in this country.

AMOUNT OF PRODUCTION AND
STOCKS INCREASES
International Grains Commission (IGC) increased its world
wheat production projection 4 million tons compared to the
previous month. Thus, the global wheat production will
reach to 717 million tons. With this, the production projections of USDA and IGC have come closer to each other.
The differences between the projections of these two institutions were higher before. Despite the increase projections in the production, end period stocks are expected to
remain at the same level with 195 million tons. Therefore,
both production and end period projections of USDA and
IGC are parallel to each other after a long time. The striking
point in the projections of IGC is the 4-million increase in
the production. Thus total consumption will reach to 959
million tons. According to the report of IGC; Europe, China
and Russia are effective in the world production increase.
There is production decrease in North America, Australia
and Near Eastern Asia. End period stocks have reached to
the highest level of the last five years. The stock increases
in Europe, U.S. and Black Sea Region are effective in this
increase. The increase in the production causes increase in
the stocks as well.
Consequently; when the projection averages of the two
institutions making global projections in the grain markets
are taken into consideration, world wheat production is
expected to be 718,48 million tons averagely. This figure
points 3,93 million tons of increase compared to the previous month. This increase seen in the averages shows that
upward trend in the production is still high. We have seen
the same trend since the first projection report released
for the new season. After this increase in the production
projections, the sales pressure in the futures transactions
should be treated as normal.

VALUE LOSS IN WHEAT IS OVER 30%
December futures wheat price in the Chicago Mercantile
Exchange has lost value over 30% since May. The sales
that started with the production projections for the new season still continue. In an environment where production and
stocks have increased this much, response movements remain limited. In parallel with the developments in the global
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görülmesi çok olası değildi. Fakat hem üretim hem de stok
tarafındaki bu artış, buğday piyasası üzerindeki endişeleri
de artırıyor. Bu endişe fiyatlara da yansımış durumda. Buğday üretim tahminlerindeki artışa Avrupa ve Ukrayna sebep
oldu. Avrupa Bölgesi'nde buğday üretimi 3,1 milyon ton artış gösterirken, Ukrayna'da üretimin önceki tahminlere göre
2 milyon artması bekleniyor. Diğer ülkelerde ise piyasaları
etkileyecek bir değişim gerçekleşmedi.
Talep tarafında ise öncülüğü yine Kuzey Afrika elinde bulunduruyor. Kuzey Afrika'nın ithalat beklentisi artarak 23,95
milyon tona yükseltildi. Bunun yanı sıra Pakistan kaynaklı talepte de artış var. Fakat talep tarafında görülen artış
halen sınırlı kalıyor. İhracat tarafında ise Kanada’yı, Avrupa
ülkelerini ve Ukrayna'yı görüyoruz. Bu ülkelerde artan üretimin, ihracatı tetiklediği anlaşılıyor. Ama tüketim tarafında
her zamanki gibi Çin tek başına liderliği elinde bulunduruyor.
Çin'in buğday tüketiminin 124 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yani Çin, dünya buğday üretiminin yüzde
17'sini tek başına tüketiyor. Bu nedenle Çin'in ekonomisindeki yavaşlamanın, küresel buğday talebine olumsuz etkisi
olacağı tahmin ediliyor. Son olarak Rusya'daki yüksek üretime paralel, Türkiye'nin bu ülkeden buğday ithalatında artış
görülmesi beklenmektedir.

ÜRETİM VE STOKLAR ARTIYOR
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya buğday
üretim tahminini önceki aya göre 4 milyon ton yükseltti.
Böylece küresel buğday üretimi, 717 milyon tona ulaşacak. Böylece USDA ile IGC'nin üretim tahminleri birbirine
oldukça yaklaşmış oldu. Daha önce bu iki kurumun tahminlerinde farklılıklar yüksekti. Üretimdeki artış tahminlerine rağmen, dönem sonu stokların 195 milyon ton ile aynı
seviyede kalması bekleniyor. Böylece uzun zaman sonra
USDA ve IGC'nin hem üretim hem de dönem sonu tahminleri birbirine paralel olmuş oldu. ICG'nin tahminlerinde
dikkat çeken nokta tüketimde görülen 4 milyon tonluk artış. Böylece toplam tüketim 959 milyon tona ulaşacak. IGC
raporuna göre dünya üretiminin artmasında Avrupa, Çin
ve Rusya’daki üretim artışı etkili oluyor. Kuzey Amerika,
Avustralya ve Yakın Doğu Asya'da ise üretim düşüşü var.
Dönem sonu stokları ise son 5 yılın en yüksek seviyesine
ulaştı. Bu artışta Avrupa, ABD ve Karadeniz Bölgesi'ndeki stok artışları etkili oluyor. Üretimdeki artış, stoklarda da
artışa yol açıyor.
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin
gerçekleştiren iki kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne
alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 718,48 milyon ton olması bekleniyor. Bu rakam önceki aya göre 3,93
milyon ton artışa işaret ediyor. Ortalamalarda görülen bu artış, üretimdeki yukarı yönlü seyrin halen yüksek olduğunu
gösteriyor. Yeni sezona yönelik ilk tahmin raporu açıklandığından beri zaten aynı eğilimi görüyoruz. Üretim tahminlerindeki bu artış sonrası vadeli işlemlerdeki satış baskısının
artması da normal karşılanmalıdır.
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economy, the start of gaining value of dollar causes price
pressure for the entire commodities. Therefore we saw that
sales pressure continued during September. This sales pressure may be expected to continue during November. Especially the fact that support levels were passed downwardly
decreases the possibility of serious upward response. Both
the value increase in dollar and increase projections in the
production amount may cause the possibility of that wheat
price would decrease below 400-425 cent/bushel level.
Such a possibility points a very risky market for the investors. I do not expect a permanent wheat market over 500
cent/bushel level in the medium and long-term. The wheat
market that has increased in value since 2006 is expected
to return to the old price dynamics gradually. New positive projection reports may cause increase in the purchase.
However; as long as these production amounts continue
in the long-term, it is highly possible that the prices would
decrease due to the reasons I stated above. The support
point of the long-term trend is at 400-425 cent/bushel level.
If the production and consumption expectations continue
to remain so, a movement towards to 400-425 cent/bushel
level can be seen.

BUĞDAYDA DEĞER KAYBI YÜZDE
30’UN ÜZERİNDE
Şikago Ticaret Borsası'nda Aralık vadeli buğday fiyatı, Mayıs ayından bu yana yüzde 30'un üzerinde değer
kaybetti. Yeni sezona yönelik üretim tahminleri ile beraber
başlayan satışlar halen devam ediyor. Üretim ve stokların bu kadar yükseldiği bir ortamda tepki hareketleri de
sınırlı kalıyor. Bununla beraber küresel ekonomideki gelişmelere paralel, doların değer kazanmaya başlaması da
emtiaların genelinde fiyat bakısına yol açıyor. Bu nedenle
satış baskısının Eylül ayı boyunca devam ettiğini gördük.
Bu satış baskısının Kasım ayı boyunca da devam etmesi beklenebilir. Özellikle destek seviyelerinin aşağı yönlü geçilmiş olması, yukarı yönlü ciddi tepki ihtimalini de
azaltmaktadır. Hem dolardaki değer artışı hem de üretim
miktarındaki artış tahminleri, buğday fiyatının 400-425
cent/bushel seviyesinin altına inme ihtimaline bile neden
olabilir. Böyle bir ihtimal, yatırımcılar için oldukça riskli
bir piyasaya işaret etmektedir. Orta ve uzun vadede 500
cent/bushel seviyesi üzerinde kalıcı bir buğday piyasası
beklemiyorum. 2006 yılından bu yana değerlenmiş buğday piyasasının, artık yavaş yavaş eski fiyat dinamiklerine
döneceği tahmin edilmektedir. Yeni tahmin raporlarının
olumlu gelmesi, alımların artmasına yol açabilir. Fakat
uzun vadede bu üretim miktarları devam ettikçe, yukarıda
belirttiğim sebeplerden dolayı fiyatların gerilemesi yüksek
olasılık görünüyor. Uzun vadeli trendin destek noktası
400-425 cent/bushel seviyesinde bulunuyor. Eğer üretim
ve tüketim beklentileri bu şekilde kalmaya devam ederse,
400-425 cent/bushel seviyelerine doğru bir hareket bile
görülebilir.
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Dr. Peter Haarbeck:

Transformation from
small to large scale in
German milling industry
............................................................................................

Dr. Peter Haarbeck:

Alman değİrmencİlİk
endüstrİsİnde
küçükten büyüğe
dönüşüm
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Dr. Peter Haarbeck; “German milling industry is going through a consolidation
process at the moment, and this is not
an issue of turnover but of the number
of players on the market. There are a
number of well-organized family owned
companies which are successfully facing
the challenges of the future. The development of the milling industry will continue with a moderate decline in company
numbers over the next years, mainly as
to smaller businesses.”
“Alman değirmencilik endüstrisi şu anda
bir konsolidasyon sürecinden geçmektedir ve bu ciroyla değil pazardaki oyuncuların sayısıyla ilgili bir durumdur. Sektörde, geleceğin zorluklarıyla başarılı bir
şeklide karşılaşacak olan birkaç iyi organize olmuş aile firması mevcuttur. Önümüzdeki yıllarda değirmencilik endüstrisinin gelişimi, özellikle küçük işletmeler
olmak üzere, firma sayısındaki orta düzey
bir düşüşle devam edecektir.”
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Having one of the oldest histories of the milling industry, German Milling Association is also one of the most
industrialist associations in Germany. The association
has 550 members from the smallest to the large scale
ones. Working mainly on risk management and public
relations; the Association has also activities on education, quality and food safety, and markets. Answering
our questions on German Milling Association and the
industry, General Manager of the association Dr. Peter
HAARBECK states that there are 218 mills processing
more than 1.000 tons annually in the country. Indıcating
that those mills follow the technology closely, Dr. HAARBECK says that the industry German milling industry is
going through a consolidation process at the moment,
and this is not an issue of turnover but of the number
of players on the market. In other words, the industry
is having a transformation from the small businesses
with large amounts to the large businesses with fewer
amounts. We obtain the details of the subject from Dr.
HAARBECK.
Mr. Haarbeck, firstly could you please give information about your association? How many members do
you have and what are your activities as an association in the industry?
In 2017 the German Milling Association will be 150
years old; it is one of the oldest industrial associations in
Germany. Today we have 550 members, small and medium sized businesses as well as large scale industrial
companies. Focus of our work is to lobby the interests
of our members towards policy makers and partners in
the grain value chain. Risk management and public relations is also a crucial part of our work. We are providing
substantial information to our members. Main topics are
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Değirmencilik sektörünün en köklü geçmişlerinden
birine sahip olan Alman Değirmencilik Derneği, aynı zamanda Almanya’daki en endüstriyel derneklerinden biri.
Derneğin şuanda en büyüğünden en küçüğüne 550 üyesi
bulunuyor. Ağırlıkla risk yönetimi ve halkla ilişkiler konularında çalışan Dernek, eğitim, kalite, gıda güvenliği ve pazarlar hakkında da çalışmalar yapıyor. Alman değirmencilik derneği ve sektörü hakkında dergimizin sorularını
yanıtlayan derneğin Genel Müdürü Dr. Peter HAARBECK,
ülkede yılda 1.000 tondan fazla tahıl işleyen 218 adet değirmen bulunduğunu bertiyor. Değirmenlerin teknolojiyi
yakından takip ettiğini belirten Dr. HAARBECK, sektörün
bir konsolidasyon sürecinden geçtiğini ve firma sayısında
özellikle küçükler olmak üzere bir düşüş yaşandığını söylüyor. Yani sektör, çok sayıdaki küçük işletmelerden az
sayıdaki büyük işletmelere doğru bir dönüşüm geçiriyor.
Konuyla ilgili detayları Dr. HAARBECK’ten alıyoruz.
Sayın HAARBECK, öncelikle bize biraz derneğiniz
hakkında bilgi verir misiniz? Kaç üyeniz bulunuyor ve
dernek olarak sektörünüz için ne tarz çalışmalar yapıyorsunuz?
2017 yılında 150 yaşına girecek olan Alman Değirmencilik Derneği, Almanya’daki en eski endüstriyel derneklerden biridir. Şu anda büyük ölçekli endüstriyel firmaların
yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan 550
üyemiz bulunmaktadır. Çalışmalarımızın odak noktasını,
tahıl değerler zincirindeki karar alıcılara ve ortaklara karşı
üyelerimizin çıkarları için lobi faaliyetleri yapmak oluşturmaktadır. Risk yönetimi ve halkla ilişkiler de çalışmalarımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Üyelerimize
önemli bilgiler sağlıyoruz. Temel konularımız arasında bilim ve beslenmenin dışında eğitim, kalite ve gıda güvenliği, kaynaklar ve pazarlar bulunmaktadır.
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education, quality and food safety, resources and markets as well as science and nutrition.
Could you please give some information on the
German flour milling industry? What can you say
about the number of the mills, milling capacities,
technology usage level, and manufactured product
groups?
There are 218 mills each of which are processing more
than 1.000 tons of grains per year. The whole German
milling industry is processing around 8.5 million tons of
wheat, rye and durum wheat. The technical capacity may
be approximately 15% higher. Products are all kinds of
standardized flour for the baking industry as well as tailored raw materials for uses in countless products of the
food industry.
How is the approach of the milling companies towards the new technologies? Is there any increase in
the recent milling and technology investments?
There are continuous investments in new technologies
to face the increasing requirements for food safety and
product quality in the market.
Do all of the mills in Germany realize their production completely for the domestic consumption? Are
there any export activities of the mills in your country? If there are, which countries are the export targets and what is the amount of these exports?
The total share of exports is around 11 percent. Most
German milling industry’s exports are going to EU member states; the top three destinations within the EU are
the Netherlands, France and Austria. Third countries export is going mainly to Africa and Middle East.
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Biraz da Alman un değirmenciliği sektörü hakkında
bilgi verir misiniz? Değirmen sayısı, öğütme kapasitesi, teknoloji kullanım düzeyi, üretilen ürün grupları
konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Her biri yılda 1.000 tondan fazla tahıl işleyen 218 adet
değirmen bulunmaktadır. Alman değirmencilik endüstrisinin tamamı 8.5 milyon civarında buğday, çavdar ve durum buğdayı işlemektedir. Teknik kapasite yaklaşık olarak
yüzde 15’ten daha yüksek olabilir. Elde edilen ürünler,
gıda endüstrisindeki sayısız üründe kullanılmak için uyarlanmış hammaddelerden ve fırıncılık endüstrisi için gerekli
tüm standart un çeşitlerinden oluşmaktadır.
Değirmen firmalarının yeni teknolojilere olan yaklaşımı nedir? Son yıllarda değirmencilik ve teknoloji
yatırımlarında bir artış söz konusu mu?
Evet firmalar, gıda güvenliği ve ürün kalitesi konularında
pazardaki artan gereksinimleri karşılamak için yeni teknolojilere sürekli yeni yatırımlar yapılmaktadır.
Almanya’daki değirmenler üretimlerini tamamen
iç tüketime yönelik mi gerçekleştiriyor? Ülkenizdeki
değirmenlerin ihracata dönük çalışmaları bulunuyor
mu? Varsa hangi ülkelere ve tahmini olarak ne kadarlık ihracat gerçekleştiriyorsunuz?
İhracattan elde edilen toplam pay %11 civarındadır.
Alman değirmencilik endüstrisinin gerçekleştirdiği ihracatın çoğu AB üyesi ülkelere yapılmaktadır ve bu ülkelerin arasındaki en önemli üç tanesi Hollanda, Fransa ve
Avusturya’dır. Üçüncü ülkelere ihracatta Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ilk sırada yer almaktadır.
Hammadde konusunda ülkeniz ne durumda? Değirmenlerde işlenen hammaddenin ne kadarı ülkeniz-
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What is the level of raw material in your country?
How much of the raw material processed in the mills
is produced in your country, and how much of it imported? Which countries do you prefer for the imports?
German Mills are sourcing their grain predominantly
from German fields. The average is 95 percent domestic,
another 4 plus percent are coming from the European
neighbors like Austria, Czech Republic, Poland, less than
1 percent of the grains are imported from overseas. So
German flour is a regional product.
Could you please give some information on the
flour consumption amount and consumption culture
of Germany? For instance; for which food products
the flour is used and how is it consumed? What are
the preferences of your consumers in bakery product
consumption?
German bread and the German bread culture are well
known and respected worldwide. The German bakers
have applied for German bread culture to become Intangible Cultural Heritage recognized by UNESCO. The
yearly per capita consumption of bakery products is
around 85 kilograms. While the consumption of flour
has all in all been on the same level over the last twenty
years, consumption patterns are changing. There is a
trend to convenience food like pizza or hero sandwich.
Another important development and driving force in the
bakery market is the trend to fresh produced products
on-demand. This trend plays a significant role in the
structural changes in bakery and milling industries. Prebaked products are manufactured mainly at industrial
scale in competition to the small bakers.
What do you think about the future development
of your country in terms of both the improvement of
the milling industry and consumption amounts and
preferences of your country? What are your future
expectations about your industry?
We see the consumption of bakery products on a solid
level. The same goes for the flour consumption in a still
very dynamically changing market for bakery products.
The development of the milling industry will continue with
a moderate decline in company numbers over the next
years, mainly as to smaller businesses.
What do you think about your position when you
compare your country with other European countries in terms of milling? What do you aim in order to
strengthen the position of your industry throughout
the world in the future?
German milling industry is going through a consolida-
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de üretiliyor, ne kadarı ithal ediliyor? İthalatta hangi
ülkeler tercihiniz?
Alman değirmenciler, ihtiyaçları olan tahılı çoğunlukla
Alman tarlalarından almaktadır. Kullanılan tahılın ortalama
%95’i yerel üründen elde edilmekte, geriye kalan %4’ü
Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi komşu ülkelerden ve geriye kalan %1’i de denizaşırı ülkelerden ithal
edilmektedir. Yani, Alman unu bölgesel (yerel) bir üründür.
Almanya’nın un tüketim miktarı ve tüketim kültürü
hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Örneğin un yaygın olarak hangi gıda ürünlerinin yapımında kullanılmakta ve nasıl tüketilmektedir? Tüketicilerinizin unlu
mamul tüketiminde tercihleri nelerdir?
Alman ekmeği ve ekmek kültürü dünya çapında çok
iyi bilinmekte ve saygı duyulmaktadır. Alman fırıncılar,
Alman ekmeğinin UNESCO tarafından Manevi Kültürel Miras olarak kabul edilmesi için başvuru yapmıştır.
Kişi başı yıllık unlu mamul ürün tüketimi 85 kilogramdır. Un tüketimi son 20 yılda aynı seviyede kalmış olsa
da tüketim alışkanlıkları değişmektedir. Pizza ya da
hero sandviç gibi hazır gıdaların tüketiminde artan bir
trend gözlemlenmektedir. Fırıncılık pazarındaki bir diğer
önemli gelişme ve itici güç isteğe bağlı taze üretilen ürün
tüketim trendidir. Bu trend, fırıncılık ve değirmencilik endüstrilerindeki yapısal değişiklilerde oldukça önemli bir
rol oynamaktadır. Önceden pişirilmiş ürünler, genellikle
küçük fırınlarla rekabet içinde olan endüstriyel ölçekteki
tesislerde üretilmektedir.
Hem değirmencilik sektörünün gelişimi hem de
tüketim miktarı ve tercihleri konusunda ülkenizin
önümüzdeki yıllarda nasıl bir gelişme göstereceğini
tahmin ediyorsunuz? Sektörünüzle ilgili gelecek beklentileriniz nelerdir?
Fırıncılık ürünleri tüketiminin önemli bir düzeyde olduğunu görmekteyiz. Fırıncılık ürünleri için hala oldukça
dinamik bir şekilde değişen pazarda, aynı seviyeyi un
tüketiminde de görmekteyiz. Önümüzdeki yıllarda değirmencilik endüstrisinin gelişimi, özellikle küçük işletmeler
olmak üzere, firma sayısındaki orta düzey bir düşüşle devam edecektir.
Değirmencilik konusunda ülkenizi diğer Avrupa
ülkeleriyle kıyasladığınızda, kendinizi nerede görüyorsunuz? Gelecekte dünya genelinde sektörünüzün
pozisyonunu güçlendirmek için neler yapmayı hedefliyorsunuz?
Alman değirmencilik endüstrisi şu anda bir konsolidasyon sürecinden geçmektedir ve bu ciroyla değil pazardaki
oyuncuların sayısıyla ilgili bir durumdur. Sektörde, geleceğin zorluklarıyla başarılı bir şeklide karşılaşacak olan
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tion process at the moment, and this is not an issue of
turnover but of the number of players on the market.
There are a number of well-organized family owned companies which are successfully facing the challenges of
the future. Compared to other European countries and
North America there are only a few mills that are vertically
integrated and/or connected institutionally with bakers or
grain traders. We expect that German mills will be doing
a quite good job for customers on a though, competitive
environment.
As especially an association, do you have any projects for your industry that are being realized right
now or will be realized in the coming years?
Risk management is one of our main tasks. We are
working on an advanced issue screening and management to provide our members with the information they
need to face future challenges and to enable them to
discuss critical topics trustfully with their business customers and the consumer.
Finally, what would you like to add about your association and the flour milling industry in your country?
Grain and grain-products have a very high reputation.
It must be the intention of the whole value chain to work
with this credit and to turn it into value added along the
whole chain.

birkaç iyi organize olmuş aile firması mevcuttur. Diğer
Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika ile karşılaştırıldığında,
fırıncılarla ya da tahıl tüccarlarıyla dikey şekilde entegre
olmuş ya da kurumsal olarak bağlanmış çok az sayıda
değirmen bulunmaktadır. Alman değirmencilerin zorlu ve
rekabetçi bir ortamda müşterilerine iyi bir hizmet sunacağını umuyoruz.
Özellikle dernek olarak sizin halihazırda yürüttüğünüz ya da önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi düşündüğünüz sektöre yönelik projeleriniz var mı?
Risk yönetimi, ana görevlerimizden birisidir. Üyelerimize, gelecekteki zorlukları aşabilmeleri için ihtiyaçları olan
bilgiyi sunmak ve onların işletme müşterileri ve tüketicileriyle kritik konuları açık bir şekilde tartışabilmelerini sağlamak için gelişmiş tarama ve yönetme konuları hakkında
çalışıyoruz.
Son olarak derneğiniz ve ülkeniz un değirmenciliği
sektörü hakkında neler eklemek istersiniz?
Tahıl ve tahıl bazlı ürünler çok büyük bir itibara sahiptir. Bu krediyle çalışmak ve bütün zincir boyuna bunu
katma değere çevirmek, bütün değer zincirinin amacı
olmalıdır.
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Atbara continues
to its technology
investments
.............................................................................

Atbara teknolojİ
yatırımlarına
devam edİyor
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Muhammed Basri: “We are planning to
add a new production line with 500 ton/
day capacity in our facility in order to
boost our production capacity. Involvement of the new line into the production
will be realized in 2015 with the God’s
will. Besides; adding new production
fields like animal feed, biscuit and pasta
into the flour facility is among our goals.”
“Fabrikamıza, üretim kapasitesini arttırmak amacıyla 500 ton/gün kapasiteli yeni
bir üretim hattı eklemeyi planlamaktayız.
Yeni hattın üretime dahil olması Allah’ın
izniyle 2015 senesinde gerçekleşecek.
Ayrıca un fabrikasına hayvan yemi, bisküvi ve makarna gibi yeni üretim alanları
eklemek de hedeflerimiz arasında.”
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Atbara Flour Mills company is one of the largest flour
mills of Sudan. Starting production with a daily 200 toncapacity in 1991, the company has reached daily 300
tons of capacity with the latest technology investments
having been realized since 2000. Saying that their goal is
to increase the production to daily 500 tons, company’s
General Manager Muhammed Abdurrahman Omer BASRI adds that they have other goals for feed, biscuit and
pasta production.
BASRI answered our questions about their company.

Atbara Un Fabrikaları şirketi, Sudan’ın en büyük un değirmenlerinden biri. 1991 yılında günlük 200 tonluk kapasiteyle üretime başlayan firma, 2000 yılından bu yana
gerçekleştirdiği son teknoloji yatırımlarla günlük 300 ton
kapasiteye ulaşmış durumda. Hedeflerinin üretimi günlük
500 ton kapasiteye çıkarmak olduğunu söyleyen firmanın
Genel Müdürü Muhammed Abdürrahman Ömer BAŞRİ,
yem, bisküvi ve makarna üretimine yönelik hedefleri olduğunu da ekliyor.
BAŞRİ, firmalarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Mr. Basri, could you please give some information
about your company firstly?
Our company, Atbara Flour Mills, was established by
the private sector entrepreneurs in 1990. Today, some
of the shareholders are natural entities and others are
legal entities. Our company is one of the most important
mills of Sudan with the advanced technology and high
production amount.

Sayın Başri, öncelikle bize firmanız Atbara Un Fabrikaları hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Firmamız Atbara Un Fabrikaları, 1990 yılında özel sektör girişimcileri tarafından kuruldu. Şuanda hissedarlarının
bir kısmı gerçek, bir kısmı tüzel kişilerden oluşmaktadır.
Firmamız, Sudan’ın gelişmiş teknolojiye ve yüksek üretim
miktarına sahip en önemli değirmenlerinin başında gelmektedir.

Our company is located between Hartum and Portsudan as one of the main ports of Sudan on the Red Sea
in Atbara, River Nile State that is 315 km north to capital
Hartum.

Fabrikamız başkent Hartum’un 315 km kuzeyinde
bulunan Nil Nehri Eyaleti’nin Atbara ilinde, Hartum ile
Sudan’ın Kızıldeniz üzerindeki ana limanlarından olan
Portsudan arasında yer almaktadır.

This location provides major advantages to our company in terms of shipment as there are main administrative buildings and workshops in Atbara belonging to Sudan Railway Agency and the railway network extends in
the direction of east to west and north to south. Besides,
highways connect Atbara to the big cities of Sudan. Another railway extends into our flour mill.

Bu lokasyon firmamıza nakliyat noktasında önemli
avantajlar sağlamaktadır çünkü Atbara’da Sudan Demiryolu Kurumu’na ait ana idare ve atölyeler bulunmakta,
demiryolu ağları da doğu ve batı, kuzey ve güneye doğrultusunda uzanmaktadır. Ayrıca karayolları, Atbara’yı
Sudan’ın büyük şehirlerine bağlamaktadır. Bir demiryolu
da un fabrikamızın içerisine uzanmaktadır.

What can you say about the production capacity
and technology use of your company?
Our facility started operations with a daily 200 tons of
actual production capacity in 1991. The machines were
supplied from Swiss Buhler. The flour mill was renewed
between 2000 and 2003 for increasing the production
capacity of the flour mill to 250 tons from 200 tons and
following the developments in milling equipment. Within
this renewal, advanced devices for tempering the wheat
and improved weighers were imported firstly.

Firmanızın üretim kapasitesi ve teknoloji kullanımı
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Fabrikamız, 1991 yılında günlük 200 ton fiili üretim kapasitesiyle çalışmaya başladı. Makinelerin tedarikini ise
İsviçreli Bühler firması gerçekleştirdi. 2000 – 2003 yılları
arasında, un fabrikasının üretim kapasitesini günlük 200
tondan 250 tona yükseltmek ve değirmen ekipmanlarında meydana gelen gelişmeleri takip etmek amacıyla un
fabrikası yenilendi. Bu yenileme kapsamında ilk olarak
fabrikaya buğdayı nemlendirmek için gelişmiş cihazlar, un
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Besides, flour improvers were added and weighers
were purchased for both filling wheat and flour. At the
second phase, advanced machines and flour machines
were added into the wheat cleaning section and silos
were established for wheat storage.
An advanced laboratory equipped with all the devices
necessary for checking and analyzing wheat and flour, a
workshop equipped for maintenance operations and a
power unit with 4.4 MegaWatt of power are included in
the facility. The production power of the flour mill was increased and a new technologically advanced production
line from Buhler again with a capacity of daily 300 tons
was added into production lines.
Do you present the flour you produce to the market
yourself, to which regions you ship your flour? Could
you give information on this subject?
Our flour mill is now hired by the company Sayga as
one of the leading food companies of Sudan. The flour
we produce is presented to the market by Sayga. The
new production line I mentioned above (200 ton/day) was
added into our mill thanks to our exclusive and advanced
relation with Sayga. Besides, there is a technical cooperation between the parties. Thus, perfectly qualified wheat
flour is provided mainly to the southern states of Sudan
and then the entire country.
Could you give information about the flour varieties
you produce?
Currently, our mill produce two kinds of flour by using
different wheat varieties in parallel with the need of the
local market. Each flour variety we produce is marketed
locally as well.
Finally, could you mention about your future goals
or investments you plan to realize in the near future?
We are planning to add a new production line with 500
ton/day capacity in
our facility in order to
boost our production
capacity. Involvement
of the new line into
the production will
be realized in 2015
with the God’s will.
Besides; adding new
production fields like
animal feed, biscuit
and pasta into the
flour facility is among
our goals. Our activities regarding these
investments continue.
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miktarını hesaplamak için gelişmiş tartılar ithal edildi. Ayrıca un iyileştiriciler eklendi ve hem ham buğday için hem
de un doldurmak için tartılar satın alındı.
İkinci aşamada ise buğday temizleme bölümüne gelişmiş makinalar ve un makinaları eklendi ve buğdayı depolamak için silolar kuruldu.
Fabrikaya, buğday ve unu kontrol ve analiz etmek için
gereken tüm teçhizatla donatılmış, çok gelişmiş bir laboratuvar, bakım işlemleri için donatılmış bir atölye ve 4.4
MegaWatt gücünde elektrik santralı eklidir. 2005 yılında un
fabrikasının üretim gücü arttırılarak yine İsviçreli BUHLER
şirketinden, üretim hatlarına günlük 300 ton üretim kapasiteli, teknolojik olarak çok gelişmiş yeni üretim hattı eklendi.
Ürettiğiniz unu pazar kendiniz mi sunuyorsunuz,
hangi bölgelere gönderiyorsunuz? Biraz da bu konuda bizi bilgilendirir misiniz?
Şu an un fabrikamız Sudan’ın önde gelen gıda şirketlerinden biri olan Sayga firmasına kiralanmış durumda.
Üretimini gerçekleştirdiğimiz un Sayga firması tarafından
piyasaya sunulmaktadır. Sayga ile ilişkilerimizin ayrıcalıklı
ve ileri düzeyde olması sayesinde daha önce bahsettiğim
yeni üretim hattı (200 ton/gün) fabrikamıza eklendi. Ayrıca
iki tarafın arasında teknik işbirliği de mevcut. Bu sayede
Sudan’ın kuzey eyaletleri başta olmak üzere tüm Sudan’a
mükemmel nitelik ve kalitede buğday unu sağlanmaktadır.
Üretimini gerçekleştirdiğiniz un çeşitleri hakkında
da bilgi verir misiniz?
Şu an un fabrikamız yerel pazarın ihtiyacı doğrultusunda ve değişik buğday türleri kullanarak iki çeşit un üretmektedir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz her bir ürün de
yerel olarak pazarlanmaktadır.
Son olarak gelecekle ilgili hedefleriniz veya varsa
yakın zamanda yapmayı planladığınız yatırımlarınızdan bahseder misiniz?
Fabrikamıza, üretim kapasitesini arttırmak amacıyla 500 ton/gün kapasiteli
yeni bir üretim hattı eklemeyi planlamaktayız. Yeni
hattın üretime dahil olması
Allah’ın izniyle 2015 senesinde gerçekleşecek. Ayrıca un fabrikasına hayvan
yemi, bisküvi ve makarna
gibi yeni üretim alanları eklemek de hedeflerimiz arasında. Tüm bu yatırımlarla
ilgili çalışmalarımız devam
ediyor.
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V-Belts and
Maintenance Advice
.....................................................................................
V-Kayışları ve
Bakım Önerileri
Murat SARI
Power Transmission Products Specialist - Güç Aktarım Ürünleri Uzmanı
SKF Türk San.

“After the belts are attached, their tightness should be checked within 24 to 48 hours and the stretch of
the center distance should be eliminated by being extended as every belt has an amount of stretch after the first operation. This check should be made once every 3-4 months. It is a maintenance operation
that is generally skipped in the industry. It extends the life of both the belts and belt pulley, increases
the efficiency of the system, decreases the energy usage and also decreases the load of the bearing.”
“Kayışlar takıldıktan sonra, 24 ile 48 saat içinde gerginliği kontrol edilip merkez mesafesi bir miktar uzatılarak boşluğu alınmalıdır. Çünkü her kayış ilk çalışmadan sonra bir miktar uzama yapar.
Bu kontrol 3-4 ayda bir yapılmalıdır. Bu kontrol, endüstride genellikle atlanan bir bakım işlemidir.
Yapılması hem kayışların hem kasnakların ömrünü uzatır, sistemin verimini artırır, enerji kullanımını
düşürür ve rulmana düşen yükleri azaltır.”
One of the mostly used power transmission methods
in the industry is v-belt drive systems. Belt stretch, mounting, belt pulley adjustments are mainly done according to the old methods.
This situation causes us
not to obtain the sufficient
performance from this type
of drive systems. Normally,
operating life of the V-belts
in optimum design, adjustment and stretch conditions is between 20.000 and
25.000 hours. This actually
equals to operating for more
than 2 years. We share the
general information and
maintenance advices on
V-belts based on the experiences of SKF engineers
with you.
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Endüstride en çok kullanılan güç aktarım metotlarından birisi kayış-kasnak tahrik sistemleridir. Ülkemizde
kayış gerginlikleri, montajları, kasnak ayarları çoğunlukla eski usullere göre yapılmaktadır. Bu durum, bu tip
tahrik sistemlerinden yeterli
performansı
alamamamıza neden oluyor. Normalde V-kayışlarının optimum
dizayn, ayar ve gerginlik
şartlarında çalışma ömürleri
20.000 ile 25.000 saat arasındadır. Bu da 2 yıldan daha
uzun bir süre bir fiil çalışmaya tekabül ediyor. Atlanan bu
metotları, SKF mühendislerinin tecrübelerine dayanan
V-Kayışlar hakkındaki genel
bilgileri ve bakım önerilerini
sizlerle paylaşıyoruz.
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CLASSIC AND NARROW
SECTION WRAPPED V-BELTS

KLASİK VE DAR KESİTLİ SAR
GILI V-KAYIŞLAR

• Z(10), A(13), B(17), C(22), D(32),
SPZ, SPA, SPB, SPC
• Length up to 12,500 mm
• Durable, high strength to injury and
damage
• Operating heat range: between -35
oC and 65 oC

• Z(10), A(13), B(17), C(22), D(32),
SPZ, SPA, SPB, SPC
• 12500 mm’ye kadar uzunluk
• Dayanıklı, zedelenme ve hasarlara
yüksek mukavemetli
• Çalışma sıcaklık aralığı: -35 oC ile
65 oC arası

CLASSIC KNURLED AND NARROW
SECTION KNURLED V-BELTS
• XZ, XA, XB, XPZ, XPA, XPB, XPC
• Length up to 3,500 mm
• High flexibility, ability to run on a
smaller pulley diameters
• High power transmission
• Operating heat range: between -30
oC and 75 oC

ADVANTAGES OF NARROW SECTION
BELTS (SPZ, SPA, SPB, SPC)

KLASİK TIRTILLI VE
DAR KESİT TIRTILLI V-KAYIŞLARI
• XZ, XA, XB, XPZ, XPA, XPB, XPC
• 3500 mm’ye kadar uzunluk
• Yüksek esneklik, daha küçük
kasnak çaplarında çalışabilme
• Yüksek güç aktarımı
• Çalışma sıcaklık aralığı: -30 oC
ile 75 oC arası

DAR KESİTLİ KAYIŞLARIN
AVANTAJLARI (SPZ, SPA, SPB, SPC)

Shown with SPZ, SPA, SPB, SPC; v-belts are more appropriate for hot, dirty, dusty, oily environments where the
conditions are harsh.

SPZ, SPA, SPB, SPC ile gösterilen dar kesitli v-kayışlar,
ortam şartlarının zorlu olduğu sıcak, kirli, tozlu, yağlı ortamlar için daha uygundurlar.

If you use a bush belt pulley with ISO standards, you can
use narrow section belts with the same measures instead
of changing the belt pulleys.

Eğer ISO standartlarında burçlu bir kasnak kullanıyorsanız, klasik kayış yerine benzer ölçülerdeki dar kesitli kayışları, kasnakları değiştirmeden kullanabilirsiniz.

The rubber amount under the cords and cord fabric diameters are much more in the narrow section belts. Besides, their cords are more resistant. Therefore, they can
carry more loads.

Dar kesitli kayışlarda kordların altında kalan kauçuk
miktarı ve kord bezi çapları daha fazladır. Ayrıca kordları
daha mukavimdir. Bu sayede daha çok yük taşıyabilirler.

To explain it with a simple example; 17-belt (B) and SPB belt
with the same power values are compared below. While SPB
belt can transmit the required power with 3-channelled belt
pulley, 17-belt (B) needs 5 channels, in other words 5 belts.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Basit bir örnekle belirtecek olursak; aşağıdaki grafikte
aynı güç değerlerinde 17’lik (B) kayış ile SPB kayış karşılaştırılmıştır. SPB kayış 3 kanallı bir kasnak ile gerekli
gücü iletebilirken, 17’lik (B) kayış 5 kanala yani 5 kayışa
ihtiyaç duyar.
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As it can be seen on the charts, both the number of the
used belt can be decreased and thus the channel number of
the belt pulleys is decreased when switching to SPB belt from
17-belt. Therefore, a smaller and lighter v-belt drive system
emerges.

SKF EXTRA POWERFUL BELTS

Grafiklerden görüldüğü üzere 17’lik kayıştan SPB kayışa geçildiği vakit hem kullanılan kayış adedi düşürülebiliyor hem de bu sayede kasnakların kanal sayısı düşüyor.
Böylece daha küçük ve hafif bir v-kayış tahrik sistemi ortaya çıkıyor.

SKF EKSTRA GÜÇLÜ KAYIŞLAR

• It is available up to 10
meter length with SPZ,
SPA, SPB, SPC, 5V, 8V
types (Special fiber internal structure).
• It has 40-60% more
power transmission amount compared to other
belts
• It does not need
maintenance (it operates
with 5 times longer durations without needing
being re-stretched)
• It provides efficiency
up to 97% (it is 90-95% for standard types)

• SPZ, SPA, SPB,
SPC, 5V, 8V tipinde 10
metre uzunluğa kadar
mevcuttur (Özel fiber iç
yapı).
• Diğer kayışlara göre
% 40 - 60 daha fazla
güç aktarım miktarına
sahiptir
• Bakıma ihtiyaç duymaz (normalden 5 kat
daha uzun aralıklarla,
tekrar gerilimlendirmeye
ihtiyaç duymadan çalışır)
• % 97’ye varan verim
sağlar (Standart tipler % 90-95’tir)

Efficiency and life of other belts would decrease after being
stretched. In order to prevent this, the stretching of these belts
should be checked every 3-4 months and should be stretched
if necessary.

Diğer kayışlar uzama yaptıkça verimlilikleri ve ömürleri
azalacaktır. Bu durumun önüne geçmek için 3-4 ayda bir
bu kayışların gerginlikleri kontrol edilmeli ve gerekirse tekrar gerdirilmelidirler.

The biggest advantage of extra powerful belts is that they do
not need maintenance as they stretch too little. You can see
the operating lines of the normal and extra powerful belts on
the charts below.

Ekstra güçlü kayışların en büyük avantajı çok az uzama
yaptığı için bakıma ihtiyaç duymamasıdır. Aşağıdaki grafiklerde normal ve ekstra güçlü kayışların çalışma eğrilerini
görebilirsiniz.

POINTS TO TAKE INTO
CONSIDERATION IN THE
BELT-PULLEY SYSTEMS:
1. After the belts are attached,
their tightness should be checked within 24 to 48 hours and
the stretch of the center distance
should be eliminated by being
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KAYIŞ-KASNAK
SİSTEMLERİNDE
DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:
1. Kayışlar takıldıktan sonra, 24 ile 48 saat içinde gerginliği kontrol edilip merkez
mesafesi bir miktar uzatılarak
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extended as every belt has an amount of stretch after the first
operation.
2. After 3-4 months, its tightness should be checked and
the stretch should be adjusted a little, this check should be
made once every 3-4 months. It is a maintenance operation
that is generally skipped in the industry. It extends the life of
both the belts and belt pulley, increases the efficiency of the
system, decreases the energy usage and also decreases the
load of the bearing. SKF extra powerful belts do not need this
operation.
3. If it is a knurled belt, it should be protected well; it can
damage the belt and even break off it if a small particle is stuck
into the cog.
4. If one of the belts is broken off; not only that one but all of
the belts on the pulley should be replaced with the new ones,
the reason of it is that the new belt has to carry the entire load
as it has not reached to the sufficient stretching yet.
5. The practical belt pulleys should be replaced after 3 belt
changes.
6. The belts are affected from the heat adversely. It should
not be operated over 60 oC temperatures as much as possible. Besides; if the processes mentioned above are realizes,
minimum slip is experienced on the belts and
the temperature would not increase over critical
levels.
7. If all of these steps are done properly and
completely and proper selections are made,
the operation duration we project for SFK belts
theoretically is between 18000 and 25000 hours. This means being operated for more than
2 years without any problem for a continuously
running system.

BELT PULLEY MOUNTING
EQUIPMENT

boşluğu alınmalıdır. Çünkü her kayış ilk çalışmadan sonra
bir miktar uzama yapar.
2. 3-4 ay sonra gerginliği tekrar kontrol edilip gerekiyor
ise bir miktar daha boşluğu alınmalı, bu kontrol 3-4 ayda
bir yapılmalıdır. Bu kontrol, endüstride genellikle atlanan bir
bakım işlemidir. Yapılması hem kayışların hem kasnakların ömrünü uzatır, sistemin verimini artırır, enerji kullanımını
düşürür ve rulmana düşen yükleri azaltır. SKF ekstra güçlü
kayışlar ile bu işlemi yapmaya gerek yoktur.
3. Eğer kullanılan kayış tırtıllı ise muhafazası iyi olmalıdır,
ufak bir parçacığın dişe takılması kayışa zarar verebilir,
hatta koparabilir.
4. Eğer kayışlardan biri kopar ise hemen yenisi ile değiştirilmemeli, kasnak üzerindeki kayışların hepsi değişmelidir.
Çünkü yeni gelen kayış yeterli uzama miktarına ulaşmadığı
için tüm yükü taşımaya mahkum olur ve hemen kopar.
5. Pratik olarak kasnaklar, 3 defa kayış değişiminden
sonra değiştirilmelidir.
6. Kayışlar sıcaklıktan çok olumsuz etkilenir, mümkün
mertebe 60 oC üstü sıcaklıklarda çalıştırılmaması gerekir.
Ayrıca yukarıdaki işlemlerin yapılması sayesinde kayışlarda minimum kayma yaşanır ve sıcaklık kritik seviyeler
çıkmaz.
7. Tüm bu işlemlerin düzgün ve eksiksiz yapılması ve uygun seçim halinde, bizim teorik olarak ön gördüğümüz çalışma süresi SKF kayışları için
18000-25000 saat arasıdır. Bu da,
aralıksız çalışan bir sistemin 2 yıl gibi
bir süre sorunsuz çalışması demektir.

KAYIŞ KASNAK MONTAJ
EKİPMANLARI

• Belt Frequency Meter
The belt stretch done with finger creates
more or less stretching. Besides, everyone has a different hand size. This situation
mostly creates defective stretching in the
belt stretches. Therefore, damages occur on
the belts in a short period and they become
useless. You can get a perfect stretch quickly
and precisely with belt frequency device.

• Kayış Frekans Ölçer
Parmak usulü ile yapılan kayış gerginliği ya çok gerginlik yaratır ya da az.
Ayrıca her insanın elinin ayarı farklıdır.
Bu durum kayış gerginliklerinde çoğunlukla hatalı gerginliğe neden olur.
Bu yüzden de kayışlarda kısa sürede
hasarlar oluşur ve kullanılmaz duruma gelir. Kayış frekans cihazı ile hızlı
ve kesin bir şekilde kusursuz gerginliği
yakalayabilirsiniz.

• Belt Pulley Adjustment Device
In the adjustments done with templet; as
the center distance increases, so does the
margin of error. Besides; as the belt pulley is
made of cast, the templet leans on the side
surface may cause wrong adjustments due
to the rough surface of cast. You can make a
perfect belt pulley adjustment with belt pulley
adjustment device.

• Kasnak Ayar Cihazı
Mastarla yapılan ayarlarda merkez
mesafe artıkça hata payı da artar.
Ayrıca kasnak dökümden imal edildiği için yan yüzeye dayanan mastar,
dökümün pürüzlü yüzeyi nedeniyle
yanlı ayar yapmaya neden olabilir.
Kasnak ayar cihazı ile mükemmel bir
kasnak ayarı yapabilirsiniz.
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World Feed Market
and Turkey
Dünya Yem Pazarı ve Türkiye
It is estimated that world compound feed production has increased 65% in the last 20 years. According to results of the
surveys by Alltech; world compound feed production amount
of 954 million tons obtained in 2012 reached to 963 million tons
with an increase of 1% in 2013. China maintains its leadership
in the production with the 189 million-ton feed produced in the
estimate of more than 9,500 feed mills.
Dünya karma yem üretiminin son 20 yılda yaklaşık yüzde 65 oranında arttığı tahmin edilmektedir. Alltech’in araştırma sonuçlarına göre; yem endüstrisinde 2012 yılında elde edilen 954 milyon
tonluk üretim miktarı, yüzde 1’lik artış göstererek 2013 yılında
yaklaşık 963 milyon tona ulaştı. Çin, tahmini 9.500’den fazla yem
değirmeninde üretilen 189 milyon tonluk yemle üretimdeki liderliğini koruyor.
Many grain products such as wheat,
corn, barley, oat, millet have strategic
importance in the world. Produced
by being cultured by humans since
the ancient times, these products
are extremely important resources in
terms of animal nutrition just like human nutrition. Animal feed is the second mostly used field in which these
grains are used after human nutrition.
Qualified as the most important factor that affect efficiency and profitability directly in livestock raising, feeds
is divided into two groups in itself.
While feeds with low digestible nutrients and high cellulose ratio like alfalfa
and hay obtained from meadows and
pastures are defined as roughage;
feeds formed by being processed and

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Buğday, mısır, arpa, yulaf, darı
gibi birçok hububat grubu ürünü,
dünyada stratejik bir öneme sahiptir.
İlk çağlardan beri insanlar tarafından
kültürü yapılarak üretilen bu ürünler, insan beslenmesi kadar hayvan
beslenmesi açısından da son derece
önemli kaynaklardır. Hayvan yemi,
bu tür tahılların insan beslenmesinden sonra kullanıldığı en önemli
alandır.
Hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği
ve karlılığı direk etkileyen en önemli
faktör olarak nitelendirilen yemler de
kendi içerisinde 2 gruba ayrılmaktadır. Çayır ve meralardan elde edilen
yonca ve saman gibi hazmedilebilir
besin maddeleri az, selüloz oranı yüksek yemler, kaba yem olarak
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blended of grain and pulse varieties with high amount of
digestible nutrients in unit weight are defined as compound
(concentrated) feed in general. And our main focus is on
these compound feeds obtained by processing of grains.
These feeds meet the most important part of basic nutritional needs of animals both in sheep & goat farming and
cattle livestock, both in winged and other poultry, both in
fisheries group and group of pets.
Grains (barley, wheat, rye, millet, oats), oilseed residues
(sunflower, nut, cottonseed, soybean residues), animal
originated proteins (fish, meat and bone, blood meal, poultry and slaughterhouse residues, bone meal), mill residues
(wheat cracks, middling [razmol], bran, rice bran, red dog),
beer factory waste (malt grass, malt powder), selector bottom pulses (lentils, beans, etc. cracks) and additives (vitamins, minerals, molasses, salt, marble dust, limestone
chemicals) are used in compound feeds produced for cattle, sheep and goats.
For poultry feed production; grains (barley, wheat, rye),
oilseed residues (sunflower residues, cottonseed, soy, peanut and nut residues), animal originated proteins (fish, meat
and bone, blood meal), energy resources (vegetable oils)
and additives (vitamins, minerals, premixes, chemicals) are
used.

WORLD COMPOUND FEED PRODUCTION
AND THE FEED INDUSTRY
Compound feeds have a long history in the world production. The first industrial production of compound feed was
started at the end of 1800s in Missouri USA and the same
facility still continues to production. The first arrangements
for compound feed sector in the world were made between
1916 and 1920.
According to the “Global Feed Surveys Report” by Alltech
which was prepared for 2013 and in which compound feed
production in 130 countries were evaluated; the findings reveal a one percent increase in the feed industry with a global
feed tonnage of 963 million metric tons, up from 954 million
metric tons last year. According to the report; this modest
increase was likely influenced by droughts in more than 30
countries worldwide in 2012, which, in turn, drove up the
price of raw feed materials.
When the regions where world compound feed production is intensely realized are reviewed; it is seen that South
America, Asia and EU are prominent. According to the
Alltech survey; China was the largest producer meeting
19,6% of the world compound feed production in 2013.
USA with a share of 17,4% and Brazil with a share of 6,8%
follow China. Mexico, Spain, India, Russia, Japan and Germany are other major producers.
Among the 130 countries reviewed, China was once again
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nitelendirilirken; tahıl ve bakliyat çeşitlerinin işlenip harmanlanmasıyla oluşturulan ve birim ağırlığında hazmedilebilir besin miktarı yüksek yemler ise genel itibariyle karma (kesif) yem olarak nitelendirilmektedir. Bizim de ana
odağımızı, tahılların işlenmesiyle elde edilen karma yemler
oluşturmaktadır. Bu yemler gerek küçükbaş ve büyükbaş
hayvancılıkta, gerek kanatlı ve diğer kümes hayvancılığında, gerek su ürünleri grubunda gerekse de evcil hayvan grubunda; hayvanların temel besin ihtiyaçlarının en
önemli bölümünü karşılamaktadır.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için üretilen karma
yemlerde tahıllar (arpa, buğday, çavdar, akdarı, yulaf),
yağlı tohum küspeleri (ayçiçeği, fındık, pamuk, soya küspesi), hayvansal kökenli proteinler (balık, et-kemik, kan
unları, tavuk ve mezbaha kalıntıları, kemik unu), değirmen
artıkları (buğday kırığı, razmol, kepek, pirinç kepeği, bonkalite), bira fabrika atıkları (malt çimi, malt tozu), selektör
altı bakliyat (mercimek, bakla, v.s. kırıkları) ile katkı maddeleri (vitaminler, mineraller, melas, tuz, mermer tozu, kireç taşı ilaçlar) kullanılmaktadır.
Kanatlı Hayvanların yemlerinin üretiminde ise; tahıllar
(arpa, buğday, çavdar), yağlı tohum küspeleri (ayçiçeği
küspesi, pamuk tohumu, soya, yerfıstığı ve fındık küspeleri), hayvansal kökenli proteinler (balık, et-kemik, kan
unları), enerji kaynakları (bitkisel yağlar) ile katkı maddeleri
(vitaminler, mineraller, premiksler, ilaçlar) kullanılmaktadır.

DÜNYA KARMA YEM ÜRETİMİ VE YEM SANAYİ
Dünyada üretimi eskilere dayanan karma yemlerin endüstriyel anlamda ilk üretimi 1800’lerin sonunda ABD’nin
Missouri eyaletinde başlamıştır ve aynı işletme halen üretimine devam etmektedir. Dünyada karma yem sektörüne
yönelik ilk düzenlemeler ise 1916 ve 1920 yılları arasında
yapılmıştır.
Alltech’in 2013 yılı için hazırladığı ve 130 ülkedeki karma yem üretimini değerlendirdiği “Küresel Yem Araştırmaları Özeti”ne göre; yem endüstrisinde 2012 yılında elde
edilen 954 milyon tonluk üretim miktarı, yüzde 1’lik artış
göstererek 2013 yılında yaklaşık 963 milyon tona ulaştı.
Özete göre; üretim miktarındaki düşük artış, büyük olasılıkla 2012 yılında dünya çapında 30’dan fazla ülkede etkili
olan ve yem hammaddesinin fiyatlarını arttıran kuraklıktan
kaynaklanıyor.
Dünyada karma yem üretiminin yoğun olarak yapıldığı
bölgelere bakıldığında, Güney Amerika, Asya ve AB’nin
ön plana çıktığı görülmektedir. Alltech araştırmasına
göre 2013 yılında Çin, dünya karma yem üretiminin yüzde 19,6’sını karşılayan en büyük üretici ülkedir. Çin’i yüzde 17,4 pay ile Amerika ve yüzde 6,8 pay ile Brezilya
takip etmektedir. Meksika, İspanya, Hindistan, Rusya,
Japonya ve Almanya diğer büyük üreticiler olarak sıralanmaktadır.
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the leading producer of feed with 189 million tons manufactured in the estimate of more than 9,500 feed mills. The
United States and Brazil ranked second and third respectively, with 169 million tons from 5,236 feed mills and 67
million tons from 1,237 feed mills. There was an observed
decline in the number of feed mills in China, likely driven
by government policy, which favors a smaller number of
larger feed mills to facilitate traceability and improvements
in quality, and the continued demand by urban consumers
for further processed proteins from larger farms.
In terms of percent growth over 2012 figures, Africa was
again found to be the fastest growing area. Countries in this
region such as South Africa, Cote d’Ivoire, Senegal, Mauritius and Namibia all saw significant production increases,
boosting Africa’s combined tonnage 7 percent to just short
of 31 million tons in 2013.
Asia, of the six regions surveyed, is once again the leading overall region in terms of production of animal feed, with
348 million tons or more than one-third of global feed, but
did not grow in 2013. The Middle East is estimated to have
the largest feed mills by average metric tons per year. Globally, feed mills produced an average of 34,140 tons.
When the feed costs of 2013 is reviewed; it is seen that
the highest average cost of feed was experienced in Asia,
averaging around $524 per ton for pig finisher diets and
around $480-$550 for chicken finisher diets. The final
months of 2013 saw a significant drop in feed prices in Asia,
a trend which could continue into 2014 and result in a year
of recovery and perhaps even growth ahead.

FEED PRODUCTION ACCORDING TO THE
SPECIES AND REGIONS
When looking at global livestock species, poultry held its
position as industry leader with a 46 percent share of the
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İncelenen 130 ülke arasında Çin, tahmini 9.500’den
fazla yem değirmeninde üretilen 189 milyon tonluk yemle bir kez daha üretimde lider olmuştur. ABD 5.236 değirmenden elde edilen 169 milyon tonluk üretimle ikinci
sırada yer alırken Brezilya ise 1.237 yem değirmeninde
üretilen 67 milyon tonluk üretimiyle üçüncü sırada yer
almıştır. Çin’de bulunan değirmen sayısında, hükümet
politikalarından kaynaklanan bir düşüş gözlemlenmiştir.
Hükümet politikası, izlenebilirliği kolaylaştırmak ve kaliteyi arttırmak için daha az sayıda daha büyük yem değirmenlerini ve daha büyük çiftliklerde daha ileri yöntemlerle
işlenmiş protein için devam eden kentsel tüketici talebini
desteklemektedir.
2012 verilerine göre en büyük yüzdelik büyüme, yine
en hızlı büyüyen bölge olarak seçilen Afrika’da gerçekleşmiştir. Güney Afrika, Fildişi Sahili, Senegal, Moritus ve
Namibya gibi bu bölgede bulunan ülkelerin tamamının
üretiminde artış görüldü ve Afrika’nın kombine tonajı yüzde 7 artışla 31 milyon tona ulaşmış oldu.
İncelenen altı bölge içinde Asya bir kez daha hayvan
yemi üretiminde küresel üretimin üçte birinden daha fazla
olan 348 milyon tonluk üretim miktarına ulaşarak bölge
üstünlüğünü sürdürdü fakat bunlara rağmen 2013 yılında herhangi bir büyüme gösteremedi. Orta Doğu’nun ise
yıllık ortalama 26 milyon ton üretim gerçekleştiren 380
büyük değirmene sahip olduğu tahmin ediliyor. Küresel
olarak yem değirmenleri ortalama 34,140 ton üretim gerçekleştirmiştir.
2013’te yem maliyetlerine bakıldığında; en yüksek ortalama
maliyetin Asya’da gerçekleştiği görülmektedir. Bu miktar domuz bitirme yemlerinde ton başına 524 dolar ve tavuk bitirme
yemlerinde yaklaşık 480-550 dolar civarında gerçekleşmiştir.
2013 yılının son aylarında Asya’daki yem fiyatlarında büyük
bir düşüş görülmüştür. Rapora göre bu trend 2014 yılında da
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devam edebilir ve bir yıl
içinde, hatta daha öncesinde bile toparlanma ile
sonuçlanabilir.

TÜRLERE VE
BÖLGELERE
GÖRE YEM
ÜRETİMİ

feed market at 444 million tons, which was an almost 6 percent growth over the prior year. However, it was aquaculture
that saw the largest percentage of growth in 2013, with a 17
percent increase, up to 34 million tons.

Küresel
hayvancılık
türlerine bakıldığında,
kanatlı 444 milyon tonluk miktarla yem pazarının yüzde 46’sına sahip olup, endüstrideki
liderliğini sürdürmektedir. Kümes hayvancılığı önceki yıla
oranla da yüzde 6 artış göstermiştir. Fakat 2013 yılındaki
en büyük artış oranı, yüzde 17’lik artışla 34 milyon tona
ulaşan su ürünlerinde görülmüştür.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) trends suggest that the total global consumption of
farmed fish and shellfish now exceeds beef on a weight basis.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), çiftlikte
yetiştirilen balık ve kabuklu deniz ürünlerinin toplam küresel tüketiminin ağırlık bazında sığır etini geçtiğini belirtiyor.

Growth in figures for pig feed was
close behind, with an estimated 11
percent increase over 2012, moving to
243 million tons globally. The pet food
sector was also up slightly in 2013, and
represents 20.7 million tons and equine
feed tonnage once again increased 14
percent to 12.4 million tons. The ruminant feed market, comprising dairy,
beef and small ruminants, decreased
in tonnage demand between late 2012
and December 2013. These animal
sectors have the most alternative feed
materials with which to supplement when grain prices rise,
including grazing and forages.

Domuz yeminde gerçekleşen üretim, 2013 yılında tahmini yüzde 11’lik
artışla küresel olarak 243 milyon tona
ulaşmıştır. Evcil hayvan gıda sektörü
ise 2013 yılında çok küçük bir artış
göstermiş ve 20.7 milyon tona yükselirken, at yemi tonajı da yüzde 14’lük
artışla 12.4 milyon tona yükselmiştir.
Süt veren hayvanları, süt hayvanlarını, sığır ve küçükbaş hayvanları içeren
ruminant yem pazarı, 2012’nin sonları
ve Aralık 2013 tarihleri arasında talep
açısından düşüş yaşamıştır. Bu hayvancılık sektörleri, tahıl fiyatları yükseldiği zaman otlak ve
kaba yemler de dahil takviyelerle en fazla alternatif yem
maddelerine sahiptir.

The December 2013 assessment identified a total of
more than 28,000 feed mills globally, with Asia and North
America being home to over half of them. About sixty percent of all feed produced is pelleted, and this is even more
prevalent in Europe.

COMPOUND FEED
PRODUCTION IN TURKEY
According to the data of Food, Agriculture and Livestock
Ministry; Turkey’s total compound feed production that was
9,5 million tons in 2008 reached 13,1 million tons in 2011.
The largest share in total compound feed production belongs to cattle and sheep and goats feed. Cattle and sheep
and goats feed production that was 7,2 million tons in 2011
is followed by poultry feeds with 5,5 million tons. Figures of
compound feed production that was realized between 2008
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Aralık 2013 değerlendirmesi, yarısına Asya ve Kuzey
Amerika’nın ev sahipliği yaptığı 28,000’den fazla yem değirmenini içermektedir. Üretilen tüm yemin yaklaşık yüzde 60’ı
peletlenmektedir ve bu durum Avrupa’da daha da yaygındır.

TÜRKİYE’DE KARMA
YEM ÜRETİMİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verilerine göre; 2008
yılında 9,5 milyon ton olan Türkiye’nin toplam karma yem üretimi 2011 yılında 13,1 milyon tona ulaşmıştır. Toplam karma yem
üretimindeki en büyük pay, 2011 yılı itibariyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlerine aittir. 2011 yılında 7,2 milyon ton olan
büyükbaş ve küçükbaş yem üretimini, 5,5 milyon tonla kanatlı
yemleri takip etmektedir.
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and 2011 are indicated in the table by taking records of Food,
Agriculture and Livestock Ministry into account. These figures
represent the invoiced official figures reported to the Ministry.
Thus; in addition to the 13,1 million ton-compound feed that
is the registered feed amount in Turkey in 2011, compound
feed producers that make productions for themselves and
non-invoiced sales in the sector should be taken into consideration. In this case; it is said that Turkey’s compound feed
production is over 15 million tons.

TURKISH FEED INDUSTRY
According to the data of “Current Status and Projections of
Feed, Meat and Dairy Sectors in the World and Turkey Report” prepared by Turkey Dairy, Meat, Food Industrialists and
Producers Association (SETBIR) in March 2013; 30 % (24,4
million hectare) of land area of Turkey is cultivable. 67,8 % of
agricultural lands (16,3 million hectare) in Turkey (excluding
fallow lands) is separated for field agriculture. Grain is cultivated on 74,2 % (12,1 million hectare) of this area. Wheat ranks
first with 66,9 % share, barley ranks second with 25,1% and
corn ranks third with 4,9% in the entire grain cultivation land.
Rye, rice, oats and triticale follows these products in order.
Food is associated with feed in the world now. The relation between food and feed in the international arena is
sloganized with “Feed to Food” phrase. Turkey’s starting
negotiations of Food Safety, Phitosanitary and Veterinary
Act within European Union membership process and continuation of harmonization studies make feed sector even
more important for Turkey as compound feed is one of the
major topics in harmonization package for livestock.
The first initiative on compound feed industry in Turkey was
started by the private sector in 1955. Inıtiative in real terms
was realized with the establishment of Yem Sanayi Türk A.Ş.
in 1956 under the leadership of the government. Operationalizing its own facilities, the aforementioned company established 26 facilities in partnership with the private sector.
Feed mills of the private sector started to be established as
of 1965. Completing its mission of being a pioneer, Yem Sanayi
Türk A.Ş. withdrew from the sector in 1996 by selling all feed
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2008-2011 yılları arasında gerçekleştirilen karma yem üretim
rakamları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıtları dikkate
alınarak aşağıdaki tabloda da belirtilmiştir. Ancak bu rakamlar,
Bakanlığa bildirilen faturalı resmi rakamları ifade etmektedir. Dolayısıyla 2011 yılında Türkiye’de üretilen kayıtlı yem miktarı olan
13,1 milyon ton karma yeme ilave olarak, kendi işletmesi için
karma yem üretenleri ile sektördeki faturasız satışları da dikkate
almak gerekir. Bu durumda Türkiye’nin tahmini karma yem üretiminin 15 milyon tonun üzerinde olduğu söylenmektedir.

TÜRKİYE YEM SEKTÖRÜ
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği
(Setbir) tarafından Mart 2013’te hazırlanan “Dünyada ve
Türkiye’de Yem, Et ve Süt Sektörlerinde Mevcut Durum
ve Öngörüleri Raporu”nda yer alan bilgilere göre; günümüz itibariyle, Türkiye yüzölçümünün yüzde 30’u (24,4
Milyon Hektar) tarım yapılabilir özelliktedir. Türkiye’deki
tarım alanlarının (nadas alanları hariç) yüzde 67,8’i (16,3
Milyon Hektar) tarla ziraatına ayrılmıştır. Bu alanın da yüzde 74,2’sinde (12,1 Milyon Hektar) hububat ekilmektedir.
Hububat ekim alanı içerisinde yaklaşık yüzde 66,9’luk
pay ile ilk sırada buğday, yüzde 25,1’lik payla ikinci sırada arpa ve yüzde 4,9’luk payla mısır üçüncü sırada yer
almaktadır. Bu ürünleri sırasıyla çavdar, çeltik, yulaf ve tritikale izlemektedir.
Dünyada artık, gıda ile yem birlikte anılmaktadır. Uluslararası
alanda yem ile gıda arasındaki ilişki “Yem’den Gıda’ya” (Feed
to Food) cümlesiyle sloganlaşmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği
üyeliği çerçevesinde Gıda Güvenirliği, Bitki Sağlığı ve Veterinerlik Faslı’nın bir süre önce müzakereye açılmış olması ve uyum
çalışmalarının devam etmesi, yem sektörünü Türkiye için daha
da önemli kılmaktadır. Çünkü hayvancılık ile ilgili uyum paketinde karma yem de ön plana çıkan konulardan biridir.
Türkiye’de karma yem endüstrisiyle ilgili ilk girişim;
1955 yılında özel sektörle başlamıştır. Gerçek anlamda
girişim ise 1956 yılında Yem Sanayi Türk A.Ş.’nin kurulması ile devletin öncülüğünde olmuştur. Anılan şirket,
kısa sürede kendi öz fabrikalarını işletmeye açarken, bir
yandan da özel sektörle ortaklık kurarak fabrika sayısını
26’ya laştırmıştır.
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Özel sektöre ait yem fabrikaları
1965 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır. Öncülük görevini tamamlayan Yem Sanayi Türk A.Ş., tüm yem
fabrikalarını özelleştirme kapsamında satarak, 1996 yılından itibaren
sektörden çekilmiş, bu tarihten sonra karma yemin tamamı özel sektör
tarafından üretilmeye başlanmıştır.
Karma yem fabrikalarının yılara göre
sayıları, kapasiteleri ve kapasite kullanım oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
mills within the scope of privatization. The entire compound
feed was started to be produced by the private sector after
this year. Numbers, capacities and capacity usage rates of the
compound feed mills by years are indicated in the table below.
Active mills in Turkey are mainly located in Aegean and Marmara regions; Central Anatolian Region follows them. It is said
that 61,7 % of total active feed mill numbers in Turkey in 2010

consists of facilities with capacities lower than 10 tons/hour. The
rate of facilities with 11-20 tons/hour capacity is 26,2 % and the
rest 12,1 % belongs to the facilities with capacity over 20 tons/
hour. 83,4 % of inactive facilities, in other words the closed ones
are the ones with capacity lower than 10 tons/hour. Thus the
new facilities in the sector prefer to establish high capacity mills.

FEED PRICES IN TURKEY
Compound feed prices in the sector were determined by the
Government after Feed and Forage Act Regulations numbered
as 1734 were put into force, but the prices have been formed
in competitive market conditions after the decisions taken on
24 January 1980. Feed industry is an intermediate sector. It
takes its inputs mainly from crop production and presents its
production to livestock production. Due to this feature, feed
prices are affected from two factors. One is raw material prices
and the other one is animal product prices.
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Türkiye’de faal fabrikalar ağırlıklı olarak Ege ve Marmara bölgelerinde yer almakta olup; bu bölgeleri İç Anadolu
bölgesi izlemektedir. 2010 yılı için, Türkiye’deki toplam
faal yem fabrikası sayısının yüzde 61,7’sini 10 ton/saat
kapasiteden küçük fabrikaların oluşturduğu söylenmektedir. 11-20 ton/saat kapasiteli fabrikaların oranı yüzde
26,2 olup, geri kalan yüzde 12,1’lik kısım ise 20 ton/saat
üzeri fabrikalardır.

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

TÜRKİYE’DE YEM FİYATLARI
Sektörde karma yem fiyatları 1734 sayılı Yem Kanunu
ve Yem Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden itibaren
Devlet tarafından tespit edilmekte iken, 24 Ocak 1980
kararları sonrası fiyatlar serbest piyasa koşullarında teşekkül etmektedir.
Yem sanayi bir ara sektördür. Girdilerini büyük oranda bitkisel üretimden alır ve ürettiğini hayvansal üretime verir. Bu
özelliği nedeniyle yem fiyatları iki unsurdan etkilenir. Bunlardan
birisi hammadde fiyatları, diğeri ise hayvansal ürün fiyatlarıdır.
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Feed prices increase as
the feed raw material prices increase.

FEED PRODUCTS
TRADE IN TURKEY

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

TÜRKİYE’DE
YEM
ÜRÜNLERİ TİCARETİ

The raw material production amounts used in compound feed and the increases
in compound feed production
figures have not been realized
in the same amounts in Turkey. It is seen in Turkey that
the growth speed of especially oilseeds and their residues with protein source and feed
raw materials that are energy source like corn is quite behind
the compound feed industry development speed. Thus import
is applied in order to cover the deficit. Dependence on import
causes problems in the feed sector in terms of taking costs under control and adversely affects the competition force of the
sector in the international market.

Karma yemde kullanılan
hammaddelerin üretimleri ile
karma yem üretim rakamları artışları Türkiye’de aynı
oranlarda gerçekleşmemiştir. Türkiye’de özellikle protein kaynağı yağlı tohumlar
ve küspeleri ile mısır gibi bazı enerji kaynaklı yem hammaddelerinin üretimindeki gelişim hızının, karma yem sanayinin
gelişim hızının çok gerisinde kaldığı, böylece açığı kapatmak
için ithalat kapısının aralandığı gözlemlenmektedir. İthalata
bağlılık ise maliyetleri kontrol altında tutmak açısında yem
sektörünü sıkıntıya sokmakta ve sektörün uluslararası pazardaki rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.

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

Setbir raporunda, Türkiye karma yem sanayinin; bu güne
kadar hammadde temininde, gerek fiyat ve gerekse miktar
açısından istikrarlı bir yıl geçiremediği özellikle vurgulanmaktadır. Türkiye karma yem sektörünün cirosunun yıllık yaklaşık
5,8 milyar Dolar olduğu ve bunun yaklaşık 3 milyar Dolarının
ithalat yoluyla gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Özellikle mısır, yağlı tohum küspeleri, soya fasulyesi ve küspesi ve de
arpa için ödenen değerler ciddi oranlardadır.
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Grain and Flour
Market in Ethiopia
Etiyopya’da Tahıl ve Un Pazarı
The basis of the economy is based on agriculture in Ethiopia; therefore food production constitutes a significant part of the manufacturing industry. As one of the important elements of the food industry,
the number of the grain mills in the country is around 210 according
to some sources. Having 3,7 million-ton production capacity, these
mills supply a part of the wheat they need with imports via government agencies and supply another part from the domestic market.
Etiyopya’da ekonominin temeli tarıma dayanmakta, bu yüzden de
gıda üretimi imalat sanayinin çok önemli bir kısmını teşkil etmektedir.
Gıda sanayinin en önemli bileşenlerinden biri tahıl değirmenlerinin ülkedeki sayısı ise bazı kaynaklara 210’u bulmaktadır. 3,7 milyon tonluk
üretim kapasitesine sahip bu değirmenler, ihtiyaç duydukları buğdayın bir kısmını devlet kurumları aracılığıyla ithalatla karşılamakta, bir
kısmını ise iç piyasadan temin etmektedir.
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As in all developing countries, the
basis of the economy and industry is
mainly based on agriculture in Ethiopia.
Grains have an important place in the
agricultural production. Over 50% of average daily caloric intake of an average
household is from wheat, sorghum, and
corn. Cereal production accounts for
roughly 60% of rural employment and
80% of total cultivated land. Households spend an average of 40% of their
total food budget on cereals. According to the World Food Program, 46%
of the Ethiopian population is malnourished, underscoring the importance of
increasing domestic grain production.

Bütün gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Etiyopya’da da ekonominin
ve sanayinin temeli ağırlıklı olarak tarıma
dayanmaktadır. Tarımsal üretimde ise tahıllar önemli bir yere sahiptir. Ülkede bir
ailenin günlük ortalama kalori ihtiyacının
yüzde 50’sinden fazlası buğday, sorgum
ve mısırdan elde edilmektedir. Tahıl üretimi
kırsal istihdamın yaklaşık yüzde 60’ını ve
toplam ekili arazinin ise yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Aileler toplam gıda bütçelerinin ortalama yüzde 40’ını tahıl ürünlerine
harcamaktadır. Dünya Gıda Programı’na
göre; Etiyopya nüfusunun yüzde 46’sı yetersiz beslenmektedir. Bu da artan yerel
tahıl üretiminin önemini vurgulamaktadır.

The potential of Ethiopia in terms of
agricultural production is well known
today but the desired production level
has not been obtained due to the lack

Günümüzde Etiyopya’nın tarımsal
üretim açısından taşıdığı potansiyel bilinmekle birlikte tarımsal mekanizasyonun
yetersizliği, sulama sistemin gelişmemiş
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of agricultural mechanization, underdeveloped irrigation
system, and low usage of fertilizers, pesticides, and certified seed. However, the plans of the Ethiopian governments regarding the development and their activities in this
regard focus on agriculture and provide promising developments. The increase of many grain products over 100%
in the last 10 years is considered as an important indicator
of this situation.

olması, gübre, ilaç ve sertifikalı tohum kullanımının düşük
olması nedeniyle henüz istenen üretim seviyesi yakalanamamıştır. Ancak Etiyopya hükümetlerinin kalkınmayla ilgili
planları ve bu doğrultuda yaptıkları çalışmalar, tarım üzerine yoğunlaşmakta ve ümit verici gelişmelerin yaşanmasını
sağlamaktadır. Son 10 yıl içerisinde birçok tahıl ürününde
üretimin yüzde 100’ün üzerinde artması bunun önemli bir
göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Country economy that is based on agriculture causes
that more than 40% of the production in the manufacturing industry consists of food industry production (especially vegetable oil, bakery products and sugar). One of
the most important elements of the food industry is grain
mills. According to some sources, the number of the grain
mills in the country is around 210. Having 3,7 million-ton
production capacity, these mills supply a part of the wheat
they need with imports via government agencies and supply another part from the domestic market. As a regional
product, teff is prominent in the grain flour consumption of
the country. However, the recently changing consumption
habits and prices have been causing an increase in the
wheat flour consumption.

Ülke ekonomisinin tarıma dayalı olması, imalat sektöründeki üretimin yüzde 40’ından fazlasının gıda sanayi
üretiminden (özellikle bitkisel yağ, unlu mamuller ve şeker)
oluşmasını da beraberinde getirmektedir. Gıda sanayinin
en önemli bileşenlerinden biri tahıl değirmenleridir. Bazı
kaynaklara göre bugün Etiyopya’da 210 civarında un değirmeni bulunmaktadır. 3,7 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip bu değirmenler, ihtiyaç duydukları buğdayın bir
kısmını devlet kurumları aracılığıyla ithalatla karşılamakta,
bir kısmını ise iç piyasadan temin etmektedir. Ülkenin tahıl
unu tüketiminde ise bölgesel bir ürün olan teff ön plana
çıkmaktadır. Ancak son yıllarda değişen tüketim alışkanlıkları ve fiyatlarla bazı avantajlar buğday unu tüketiminin
artmasına yol açmaktadır.

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK IN ETHIOPIA

ETİYOPYA’DA GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM

Starting to follow strategies based on free market economy since the beginning of the 1990s and giving priority to
the application of structural reforms, Ethiopia put five-year
development plan including the period of 2010-2015 in
August 2010. The plan includes important precautions for
providing sustainable development and eliminating poverty in Ethiopia. The development and change plan (GAP)
conducted during 2006-2010 period before this development plan served as a basis for the application of the last
development plan. In those plans; agriculture, industry and
infrastructure are handled as priority issues and the understanding of that poverty should be eradicated by increasing the living standards in the country and importance
should be given to these industries rather than the service
industry is adopted.

1990’lı yılların başından itibaren serbest pazar ekonomisine dayalı stratejiler izlemeye başlayan ve yapısal reformların uygulanmasına öncelik veren Etiyopya, 2010
yılının Ağustos ayında 2010-2015 dönemini içeren beş
yıllık kalkınma planı yürürlüğe koymuştur. Söz konusu
plan Etiyopya’da sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve
yoksulluğun giderilmesi için önemli tedbirleri içermektedir.
Bu kalkınma planından önce 2006-2010 döneminde yürütülen gelişme ve değişim planı (GAP) da son kalkınma
planının uygulanmasında esas oluşturmuştur. Söz konusu
planlarda tarım, sanayi ve altyapı öncelikli konular olarak
ele alınmakta, ülkedeki yaşam standartlarının yükseltilerek
yoksulluğun giderilmesinin, hizmetler sektöründen ziyade
özellikle bu sektörlere önem verilmesiyle sağlanabileceği
anlayışı benimsenmektedir.

According to the last development plan; it is aimed that
Ethiopian economy would show minimum 11% and maximum 14,9% annual development averagely, agricultural
industry would continue to be the locomotive industry of
the economy and agricultural industry would show minimum 8% and maximum 14,5% annual development averagely till 2015. In order to reach the goals of the plan; it
is stated that new lands should be reserved for agriculture
in the agricultural industry, the usage of input should be
increased, the infrastructure should be improved and it
should be encouraged to market the obtained production
in better conditions. It is also aimed to increase the production of some products such as grains, coffee and tea

Son kalkınma planına göre; Etiyopya ekonomisinin minimum yüzde 11 ve maksimum yüzde 14,9 oranında yıllık
ortalama gelişme göstermesi, tarım sektörünün ekonominin lokomotif sektörü olmaya devam etmesi ve 2015 yılına
kadar tarım sektörünün minimum yüzde 8 ve maksimum
yüzde 14,5 oranında yıllık ortalama gelişme göstermesi
hedeflenmiştir. Plan hedeflerine ulaşmak için tarım sektöründe yeni arazilerin tarıma açılması, girdi kullanımının
artırılması, alt yapının iyileştirilmesi ve elde edilen üretimin
daha iyi koşullarda pazarlanmasının teşvik edileceği belirtilmektedir. Özellikle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan
hububat, kahve ve çay gibi ürünlerin üretimlerinin artırılması da hedeflenmektedir. Şuana kadar tarım sektöründe son

102

October • Ekim 2014

MILLER MAGAZINE

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

that make great contribution to the country economy. The
recent developments in the agricultural industry have been
promising until now and the increase in the fertilizer usage
provides that the agricultural production has been realized
higher than the expected rates in the recent years.
GDP of Ethiopia I expected to increase by being accelerated in the following years. The developments in the
agricultural and agriculture-based industries are expected
to affect the overall economy positively. As a result of that
utilizable energy production increases and marketing infrastructure is improved gradually in Ethiopia, more and
more producers have started to make production for the
market in the country and the number of these producers
is expected to increase in the following years.
Although there are lots of deficiencies needed to be
completed in the country in terms of both infrastructure
and legislations; institutional reforms carried out so far,
new regulations and improvement of the infrastructure
have provided the commercial activities in Ethiopia to be
easier and cheaper.
The inflation showing decrease gradually in the country declined to 8,1% in 2010. This figure is the best inflation rate obtained since 2004. Tight monetary policy
and high agricultural production prevented inflation from
increasing by preventing the price increases especially in
foods in 2010. However, the inflation that increased then
and reached to 33,2% in 2011 is estimated decreasing to
23,3% in 2012 and 14,2% in 2013.

yaşanan gelişmeler ümit verici olup, olumsuz iklim koşullarına rağmen ekilen arazilerdeki ve gübre kullanımındaki
artış, son yıllarda tarımsal üretimin beklenenden yüksek
gerçekleşmesini sağlamaktadır.
Etiyopya’da önümüzdeki yıllarda GSYİH’nın hızlanarak
artması beklenmektedir. Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerindeki gelişmelerin genel ekonomiyi olumlu yönde
etkilemesi beklenmektedir. Etiyopya’da kullanılabilir enerji
üretiminin artması ve pazarlama altyapısının gittikçe iyileşmesi neticesinde ülkede daha fazla üretici pazar için üretim
yapmaya başlamış olup, bu sayının önümüzdeki yıllarda da
gittikçe artış göstermesi beklenmektedir.
Gerek altyapı gerekse mevzuat açısından halen ülkede
tamamlanması gereken birçok eksiklik söz konusu olmakla
birlikte bugüne kadar gerçekleştirilen kurumsal reformlar,
yeni düzenlemeler ve altyapının giderek iyileşmesi; Etiyopya’daki ticari faaliyetlerin de daha kolay ve daha ucuz hale
gelmesini sağlamıştır.
Ülkede giderek azalma gösteren enflasyon 2010 yılında yüzde 8,1’e kadar gerilemiştir. Bu rakam 2004 yılından
beri erişilen en iyi enflasyon oranıdır. 2010 yılında sıkı para
politikası ve yüksek tarımsal üretim, özellikle gıdalardaki
fiyat artışlarını engelleyerek enflasyonun yüksek çıkmasını
engellemiştir. Ancak daha sonra tekrar artış gösteren ve
2011 yılında yüzde 33,2’ye kadar yükselen enflasyonun
2012 yılında yüzde 23,3’e, 2013 yılında ise yüzde 14,2’ye
gerilediği tahmin edilmektedir.

ETİYOPYA’DA TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
THE PLACE AND IMPORTANCE OF
AGRICULTURE IN ETHIOPIA
Agricultural industry meets 43% of GDP, 90% of the exports and 80% of the employment. Only 1/5 of the arable
lands is cultivated in the country and almost all of these
lands are irrigated with rain. However, the regions differ
from each other in terms of the rainfall amount. Large investments in the irrigation are needed in the country. There
are major difficulties in the agricultural industry due to the
frequently occurring drought and bad agricultural applications. Mechanization in the agriculture is very limited and
the usage of fertilizers, pesticides and certified seeds is
significantly low.
Agricultural production increased significantly in Ethiopia at the end of the 2000s. With the aim of increasing
self-sufficiency by increasing agricultural production in
the country, various precautions are taken and applied.
These precautions include early warning system for famine, increasing the number of services for agriculture and
enabling the usage of various agricultural inputs in wider
areas.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Etiyopya’da tarım sektörü GSYİH’nın yüzde 43’ünü,
ihracatın yüzde 90’ını ve istihdamın yüzde 80’ini karşılamaktadır. Ülkede ekilebilen alanların yalnızca 1/5’i ekilip,
biçilmekte ve bu alanların hemen memen tamamı yağmurla sulanmaktadır. Ancak bölgeler, yağış miktarı açısından
farklılık göstermektedir. Ülkede büyük ölçüde sulama yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım sektöründe, sık sık
ortaya çıkan kuraklık ve uygulanan kötü tarım teknikleri
nedeniyle büyük güçlükler yaşanmaktadır. Tarımda makineleşme oldukça sınırlı olup gübre, ilaç ve sertifikalı tohum
kullanma oranı da son derece düşüktür.
Etiyopya’da 2000’li yılların sonlarında tarımsal üretim
önemli ölçüde artmıştır. Ülkede tarımsal üretimin artırılarak
kendine yeterliliğin yükseltilmesi amacıyla çeşitli tedbirler
alınarak uygulamaya konulmaktadır. Bu tedbirler arasında
kıtlık için erken uyarı sistemi, tarıma yönelik hizmetlerin artırılması ve çeşitli tarımsal girdilerin daha geniş alanlarda kullanımının sağlanmasına yönelik tedbirler de bulunmaktadır.
Etiyopya’da tarım sektöründe büyük ölçekli işletmeler
yaygın değildir. Tarım işletmelerinin genellikle küçük ölçek-
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Large-scale businesses are not widespread in the agricultural industry of Ethiopia. In the country, where agricultural businesses are generally small-scale ones, farmers
make their production mainly for their own consumption
and thus the production for the market is very limited.
There are attractive opportunities in the agricultural industry of the country especially for the foreign investors.
Grains, coffee, pulses, oil seeds, sugar cane, fruits and
vegetables, cut flowers and cotton have an important
place in the agricultural production of Ethiopia. The country ranks 2nd in the world broad bean production, 5th in
the sesame production, 6th in the coffee production and
8th in the pulses production. Grain and pulses are used
completely for the domestic consumption and oil seeds
and some fruits (especially tropical fruits) and vegetables
with smaller amounts are exported especially to the neighboring countries and Europe.
A great part of the inputs used in the agricultural industry
of Ethiopia is met via imports. Therefore; Ethiopia is an
important export market for the inputs such as fertilizer,
pesticides, seed, feed and farming tools and machines for
the agricultural industry and the country provides great opportunities in terms of investment in these industries.

GRAINS AND PULSES PRODUCTION
AND CONSUMPTION
In Ethiopia that has an agricultural production amount
lower than its potential due to the lack of agricultural
mechanization, underdeveloped irrigation system, and low
usage of fertilizer, pesticide and certified seed; the production of grain products such as wheat, barley, maize and
sorghum can be realized despite all of these deficiencies.
However, grains specific to the region that are not widely
known in the world like teff have an important place in the
production and consumption of Ethiopia. Teff that can be
cultivated at altitudes between 1800 and 2200 meters
in the regions with sufficient rainfall is a low-risk product
which can endure adverse weather conditions compared
to other grains. In most parts of the country, families prefer
to use teff to make injera (fermented thin bread) and sometimes to make porridge. Teff can also be used to produce
local beer and liquor. Teff straw is an important source of
animal fodder and has been shown to be a more nutritious animal feed than other grain by-products. According
to some sources; teff cultivation was realized on approximately 2,7 million-hectare area by 6,3 million farmers in
Ethiopia in 2011/12 season. This area represents 20% of
the total cultivated lands.
When the production of other grain products besides
teff, it is seen that corn becomes prominent. According to the data of United States Department of Agri-
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li olduğu ülkede, çiftçiler üretimlerini büyük ölçüde kendi
iç tüketimleri için yapmakta, bu yüzden pazar için üretim
oldukça sınırlı kalmaktadır. Ülkenin tarım sektöründe, özellikle yabancı yatırımcılar için cazip imkanlar söz konusudur.
Etiyopya’nın tarımsal üretiminde tahıllar, kahve, bakliyat, yağlı tohumlar, şeker kamışı, meyve ve sebze, kesme çiçek ve pamuk önemli yer tutmaktadır. Ülke dünya
bakla üretiminde 2. sırada, susam üretiminde 5. sırada,
kahve üretiminde 6. sırada, bakliyat üretiminde ise 8.
sırada yer almaktadır. Tahıl ve bakliyat tamamen iç tüketimde kullanılmakta, yağlı tohumlar ile daha az miktarda
olmak üzere bazı meyve (özellikle tropikal meyveler) ve
sebzeler de özellikle komşu ülkelere ve Avrupa’ya ihraç
edilmektedir.
Etiyopya’da tarım sektöründe kullanılan girdilerin önemli
bir kısmı ithalatla karşılanmaktadır. Bu nedenle tarım sektörüne yönelik gübre, ilaç, tohum, yem ve tarım alet ve
makinaları gibi girdilerde Etiyopya, önemli bir ihraç pazarı
olup, bu sektörlerde yatırım açısından da büyük imkanlar
sunmaktadır.

HUBUBAT VE BAKLİYAT ÜRETİMİ VE
TÜKETİMİ
Tarımsal mekanizasyonun yetersizliği, sulama sistemin
gelişmemiş olması, gübre, ilaç ve sertifikalı tohum kullanımının düşük olması nedeniyle potansiyelinin altında bir
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tarımsal üretim miktarına sahip olan Etiyopya’da, tüm
bunlara rağmen buğday, arpa, mısır ve sorgum gibi tahıl
ürünlerinin üretimi yapılabilmektedir. Ancak bunların yanı
sıra dünya genelinde çok yaygın olarak bilinmeyen teff gibi
bölgeye özgü tahıllar da Etiyopya’nın üretiminde ve tüketiminde önemli bir yere sahiptir. Yeterli yağış alan bölgelerde
1800 ile 2200 metre arasındaki yüksekliklerde yetişebilen
teff, diğer tahıllarla karşılaştırıldığında olumsuz hava koşullarına dayanabilen düşük riskli bir üründür. Teff, ülkenin birçok bölgesinde aileler tarafından injera (mayalı ince ekmek)
yapımında ve bazen de lapa yapımında tercih etmektedir.
Teff ayrıca yerel bira ve likör üretiminde de kullanılabilmektedir. Teff sapı önemli bir hayvan yemi olarak kullanılmaktadır ve diğer tahıl yan ürünlerinden daha besleyici bir yem
olarak gösterilmektedir. Bazı kaynaklara göre Etiyopya’da
2011/12 sezonunda 6,3 milyon çiftçi tarafından yaklaşık
2,7 milyon hektar alanda teff ekimi yapılmıştır. Bu alan, toplam ekili alanın yüzde 20’sini temsil etmektedir.

culture Foreign Agricultural Service (USDA FAS) and
the United Nations Food and Agriculture Organization
(FAO); the corn production in the country has increased
significantly in the last 10 years. According to USDA;
Ethiopia’s corn production, which was 2,5 million tons in
2003/04 season, reached to 4,3 million tons in 2008/09
season. Decreasing to 3,9 million tons in the following
season, corn production increased again in 2010/11
season and reached to 6,1 million tons in 2012/13
season and 6,5 million tons in 2013/14 season. Unlike
USDA, FAO announced the corn production amount in
2013/14 season as 6,6 million tons. It is foreseen that
the corn production in the country will be realized at 6,5
million tons level again in 2014/15 season. Having almost a parallel course with the production amount, the
corn consumption amount in the country continues to
increase by years and the entire production is used for
the domestic consumption.
Corn consumption survey data from the Central Statistics Authority (CSA) in Ethiopia shows that out of the total
national production of corn, 80% was used for household
consumption, 10% for sale, while the balance was used
for seed, wages in kind, and animal feed. Because of lower
prices compared to other grains, the per capita consumption of corn in the rural area is estimated to be 45 kg/year
and 16 kg/year in urban areas. Most of the flour mills in the
rural areas mix corn with wheat to lower the price of flour.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Teff dışındaki diğer tahıl ürünlerinin üretimine bakıldığında, mısırın ön plana çıktığı görülmektedir. Amerikan Tarım
Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) ve Birleşmiş
Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’nün (FAO) verilerine göre
ülkedeki mısır üretimi son 10 yılda önemli oranda artış kaydetmiştir. USDA’ya göre 2003/04 sezonunda 2,5 milyon
ton olan Etiyopya’nın mısır üretimi, 2008/09 sezonunda
4,3 milyon tona ulaşmıştır. Bir sonraki sezon 3,9 milyon
tona gerileyen mısır üretimi, 2010/11 sezonundan itibaren
yeniden artış trendine geçmiş, 2012/13 sezonunda 6,1
milyon tona, 2013/14 sezonunda da 6,5 milyon tona yükselmiştir. USDA’dan farklı olarak FAO 2013/14 mısır üretim
miktarını 6,6 milyon ton olarak açıklamaktadır. Ülkedeki mısır üretiminin 2014/15 sezonunda da yine 6,5 milyon ton
seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Hemen hemen üretim miktarıyla paralel seyreden ülkedeki mısır tüketim miktarı, yıllar bazında artış göstermeye devam etmekte
ve üretimin tamamı iç tüketimde değerlendirmektedir.
Etiyopya’da Merkez İstatistik Kurumu’ndan (CSA) elde
edilen mısır tüketimine yönelik veriler; toplam ulusal mısır
üretiminin yüzde 80’inin ev tüketiminde kullanılmakta olduğunu, yüzde 10’nunun satıldığını ve geri kalanın da tohum,
ayni ücret ve hayvan yemi olarak kullanıldığını göstermektedir. Diğer tahıllarla kıyaslandığında daha düşük fiyata satılan
mısırın kişi başına tüketiminin kırsal alanlarda yılda 45 kg ve
kentsel alanlarda da yılda 16 kg olduğunu tahmin edilmektedir. Kırsal alanlardaki un değirmenlerinin çoğu, un fiyatını
düşürmek için mısır ve buğdayı karıştırmaktadır. Böylece ekmeğin fiyatının düşürülmesinde ve daha iyi bir kar oranı elde
edilmesinde fırıncılara katkı sağlanmaktadır. Mısırın hayvan
yemi, özellikle de kümes hayvanları yemi olarak kullanımı da
ülkede giderek artmaktadır. Çiftçiler mısır sapını ayrıca yakıt,
büyükbaş hayvan yemi ve kırsal alanlardaki evlerin inşa malzemesi olarak da kullanmaktadır.
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This method helps bakeries to lower the price of bread
and to gain a better profit. Using corn for feed, especially
for poultry, is gradually increasing in the country. Farmers
also use corn stalks for fuel, cattle feed, and construction
material for houses in rural areas.
Another widely grown grain product in the country is
sorghum. Ranking 6th among the world’s leading sorghum
producers, Ethiopia has increased its sorghum production
over 100% in the last 10 years. According to the USDA
data; sorghum production of Ethiopia, which was 1,7 million tons in 2003/04 season, reached to 2,9 million tons in
2009/10 season, 3,6 million tons in 2012/13 season and
4 million tons in 2013/14 season with a steady increase
(Again unlike SUDA, FAO announced sorghum production
of 2013/14 season as 4,3 million tons). USDA foresees
that sorghum production will be realized at these levels in
2014/15 season. Like in corn, the production is used for
the domestic consumption in sorghum.
Wheat and barley production in the country is very low
compared to other grain varieties but it increases consistently each passing day. According to the USDA data;
Ethiopia’s wheat production, which was 1,6 million tons
in 2003/04 season, reached to 3,1 million tons in 2009/10
season and 3,4 million tons in 2012/13 season. Decreasing to 3,3 million tons by declining nearly 100 thousand
tons in 2013/14 season, wheat production in the country
is foreseen to be realized at these levels again in 2014/15
season. The biggest difference between the data of USDA
and FAO is for wheat with approximately 700 thousand
tons. According to FAO; wheat production amount realized by Ethiopia in 2013/14 season was 4 million tons.
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Ülkede yoğun olarak yetiştirilen bir diğer tahıl ürünü sorgumdur. Dünyanın önde gelen sorgum üreticileri
arasında 6. sırada yer alan Etiyopya, son 10 yıl içerisinde sorgum üretimini yüzde 100’ün üzerinde arttırmıştır.
USDA verilerine göre 2003/04 sezonunda 1,7 milyon ton
olan Etiyopya sorgum üretimi, istikrarlı bir artışla 2009/10
sezonunda 2,9 milyon tona, 2012/13 sezonunda 3,6 milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 4 milyon tona yükselmiştir (Yine USDA’dan farklı olarak FAO 2013/14 sezonu
sorgum üretimini 4,3 milyon ton olarak açıklamaktadır).
USDA, 2014/15 sezonunda da sorgum üretiminin yine
bu seviyelerde gerçekleşeceğini öngörmektedir. Mısırda
olduğu gibi sorgumda da üretim, iç tüketimde değerlendirilmektedir.
Ülkede buğday ve arpa üretimi, diğer tahıl çeşitleriyle
kıyaslandığında çok daha düşük olmakla birlikte her geçen gün istikrarlı bir şekilde artış göstermektedir. USDA
verilerine göre 2003/04 sezonunda 1,6 milyon ton olan
Etiyopya buğday tüketimi, 2009/10 sezonunda 3,1 milyon
tona, 2012/13 sezonunda ise 3,4 milyon tona yükselmiştir.
2013/14 sezonunda yaklaşık 100 bin ton düşüş göstererek 3,3 milyon tona gerileyen ülkedeki buğday üretiminin,
2014/15 sezonunda da yine bu seviyelerde gerçekleşeceği
öngörülmektedir. USDA ve FAO verileri arasındaki en büyük farklılık ise yaklaşık 700 bin tonla buğdaydadır. FAO’ya
göre 2013/14 sezonunda Etiyopya’nın gerçekleştirdiği
buğday üretim miktarı 4 milyon tondur.
Buğdayda üretime kıyasla tüketim çok daha fazladır
ve artmaya devam etmektedir. Etiyopya’daki buğday
tüketim trendi; yüksek nüfus artışı (yılda yaklaşık yüzde
2,6), kentsel alanlara göç ve yaşam tarzı değişikliklerinden dolayı kentsel alanlarda yavaş yavaş artış gös-
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Consumption is more than the production in wheat and
it continues to increase. The wheat consumption trend in
Ethiopia is gradually increasing in urban areas due to high
population growth (about 2.6 percent a year), migration
of people to urban areas, and changes in life styles. Because of the price escalation of teff compared to wheat
and of the ease of preparation of wheat, most middle
and lower class populations are shifting to greater wheat
consumption. When the consumption amounts are reviewed; it is seen that the production, which was 2,3
million tons in 2003/04 season, increased to 3,9 million
tons in 2009/10 season, to 4,3 million tons in 2012/13
season and to 4,4 million tons in 2013/14 season. USDA
foresees that the wheat consumption will increase to 4,5
million tons in 2014/15 season.
Barley production, which was 1 million tons in 2003/04
season, increased to 1,5 million tons in 2009/10 season
and 1,8 million tons in 2012/13 season. Expected to remain at 1,8 million tons level again in 2014/15 season,
entire barley production is used for the domestic consumption. Domestic consumption amount is almost parallel with the production.
Another important agricultural production field in Ethiopia is pulses. According to the production amounts of
FAO’s estimated, official and semiofficial data; Ethiopia’s
pulses production, which was 15
thousand tons in 2003, increased
to 40 thousand tons in 2006 and
68 thousand tons in 2009. Declining to 65 thousand tons in 2010,
pulses production reached to 68
thousand tons again in 2011 and
68 thousand tons level in 2012
and 2013.
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termektedir. Ayrıca buğdaya
oranla teffteki fiyat artışından ve
buğdayın kolay hazırlanmasından dolayı orta ve alt sınıf nüfusunun çoğunluğu daha fazla
buğday tüketimine yönelmektedir. Tüketim miktarlarına bakıldığında; 2003/04 sezonunda
2,3 milyon ton olan tüketimin,
2009/10 sezonunda 3,9 milyon
tona, 2012/13 sezonunda 4,3
milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 4,4 milyon tona yükseldiği görülmektedir. USDA buğday
tüketiminin 2014/15 sezonunda 4,5 milyon tona yükseleceğini öngörmektedir. 2003/04
sezonunda 1 milyon ton olan
arpa üretimi ise 2009/10 sezonunda 1,5 milyon tona,
2012/13 sezonunda ise 1,8 milyon tona yükselmiştir.
2014/15 sezonunda da yine 1,8 milyon ton düzeylerinde
kalması beklenen arpa üretiminin tamamı iç tüketimde
değerlendirilmektedir. İç tüketim miktarı ise üretimle hemen hemen paralel seyretmektedir.
Etiyopya’daki bir diğer önemli tarımsal üretim alanı bakliyattır. FAO’nun tahmini, resmi ve yarı resmi veriler üzerinden verdiği üretim miktarlarına göre; 2003 yılında 15 bin
ton olan Etiyopya’nın bakliyat üretimi, 2006 yılında 40 bin
tona, 2009 yılında 68 bin tona yükselmiştir. 2010 yılında 65
bin tona gerileyen bakliyat üretimi, 2011 yılında yeniden 68
bin tona, 2012 ve 2013 yıllarında ise 69 bin ton seviyesine
ulaşmıştır.

ETİYOPYA’DA DIŞ TİCARET
Gelişmekte olan diğer ülkeler gibi Etiyopya’da da tarım
sektörü tek büyük sektör konumunda olup, sektörün performansı tüm ekonominin performansına yön vermektedir.
Tarım sektörü dışında önemli bir üretim gücü bulunmayan
Etiyopya, sanayi ürünlerinin hemen hemen tamamına yakınını ithal etmektedir. Tarımsal ürünlerden elde ettiği ihracat
geliri ile sanayi ürünleri ithalatını karşılayamayan Etiyopya,
kronik bir biçimde dış ticaret açığı vermektedir. 7 milyar doların üzerinde gerçekleşen dış ticaret açığının önümüzdeki
yıllarda daha da artması beklenmektedir.
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FOREIGN TRADE IN ETHIOPIA
Like in other developing countries, agricultural industry
is the only large industry in Ethiopia and the performance
of this industry directs the performance of the entire economy. Ethiopia that does not have any other important
producing power except for agricultural industry imports
almost all of the industrial products. Ethiopia that cannot
meet the import of the industrial products with the export income obtained from the agricultural products has
a chronical foreign trade deficit. Realized as over 7 billion
dollars, foreign trade deficit is expected to increase in the
following years.
According to the data of Economist Intelligence Unit;
Ethiopia’s export, which was realized around 1 billion dollars in 2006, increased over 3 billion dollars in 2011. The
export is estimated reaching to 3,3 billion dollars in 2012
and 3,6 billion dollars in 2013. Import of Ethiopia, which
was around 5 billion dollars in 2006, reached to 8,3 billion
dollars in 2011. The import is estimated increasing to 10,5
billion dollars in 2012 and 10,9 billion dollars in 2013.
A significant part of Ethiopia’s export is based on the
agricultural products. The most important export products
are sesame and coffee. The export of these two products
is almost half of the total exports. Fresh vegetables and
dried legumes have an important place in the exports.
Ethiopia exports sesame mainly to China, Israel, USA, Turkey and Jordan and coffee to Germany, Saudi Arabia, Belgium, USA and other European countries. While fresh vegetables are exported mainly to Somali and Djibouti, dried
legumes are exported mainly to Sudan and UAE.
A great part of Ethiopia’s imports consists of industrial
products. Petroleum oil ranks first and constitutes 15-20%
of the total imports with changing by years. Motor vehicles
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Economist Inteligence Unit verilerine göre Etiyopya’nın
2006 yılında 1 milyar dolar civarında gerçekleşen ihracatı 2011 yılında 3 milyar doların üzerine çıkmıştır. İhracatın
2012 yılında 3,3 milyar dolara, 2013 yılında da 3,6 milyar
dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Etiyopya’nın 2006 yılında 5 milyar dolar civarında bulunan ithalatı ise 2011 yılında
8,3 milyar dolara ulaşmıştır. İthalatın 2012 yılında da 10,5
milyar dolara, 2013 yılında da 10,9 milyar dolara yükseldiği
tahmin edilmektedir.
Etiyopya’nın ihracatının çok büyük bir bölümü tarımsal ürünlere dayanmaktadır. En önemli ihraç ürünleri
susam ve kahvedir. Bu iki ürünün ihracatı toplam ihracatın yarısına yakındır. Taze sebze ve kuru baklagiller
de ihracatta önemli paya sahiptir. Etiyopya susamı en
çok Çin, İsrail, ABD, Türkiye ve Ürdün’e; kahveyi ise
Almanya, Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç etmektedir. Taze sebzeler en çok
Somali ve Cibuti’ye giderken, kuru baklagiller en çok
Sudan ve BAE’ne ihraç edilmektedir.
Etiyopya’nın ithalatının büyük bir bölümünü ise sanayi
ürünleri oluşturmaktadır. Petrol yağları ithalatı ilk sırada
olup, yıllar itibariyle değişmekle beraber toplam ithalatın
yüzde 15-20’sini oluşturmaktadır. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, gübreler, iş makineleri, demir çelik
ürünleri ve otomobiller büyük çapta ithal edilen önemli
sanayi ürünleridir. Etiyopya tarımsal ürün olarak en çok
buğday ve palm yağı ithal etmektedir. Bu iki tarım ürününün ithalatı toplam ithalatında yüzde 7-8 gibi önemli bir
orana ulaşmaktadır.
Etiyopya’nın en
mali (yüzde 12,9)
Arabistan, Sudan
ihracatında yüzde

çok ihracat yaptığı ülkeler başta Soolmak üzere Hollanda, Almanya, Çin,
ve İsviçre’dir. Türkiye ise Etiyopya’nın
1,3’lük payı ile 18. sırada yer almak-
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for the transport of goods, fertilizers, heavy machinery, iron
and steel products and automobiles are the important industrial products imported in large amounts. Ethiopia imports mostly wheat and palm oil as agricultural products.
Import of these two agricultural products has an important
rate as 7-8% in total imports.

tadır. Etiyopya’nın 2012 yılı toplam ithalatında Çin yüzde
21,4’lük payı ile ilk sırayı almakta, bu ülkeyi sırasıyla Arabistan, Hindistan, Kuveyt, İtalya, Japonya ve Türkiye takip etmektedir. Türkiye’nin Etiyopya’nın ithalatındaki payı
yüzde 4,1’dir.

DIŞ TİCARETTE HUBUBAT VE UNUN YERİ
The countries from to Ethiopia make exports are Somali
in particular (12.9 percent), Netherlands, Germany, China, Arabia, Sudan and Switzerland. Turkey ranks 18th in
Ethiopia’s exports with a share of 1,3%. China ranks first
in total imports of Ethiopia in 2012 with a share of 21,4%
and Arabia, India, Kuwait, Italy, Japan and Turkey follow
this country respectively. Turkey’s share in Ethiopia’s imports is 4,1%.

THE PLACE OF GRAINS AND
FLOUR IN FOREIGN TRADE
The main grain product that has an important place in
Ethiopia’s imports is wheat. According to the data of FAO;
the wheat amount imported by Ethiopia is around 1,6 million tons. When the country’s wheat import is reviewed
by years; the import, which was 1,6 million tons in 2003,
remained between 500 and 800 thousand tons between 2004 and 2007 but
increased again after 2007. Reaching to
the highest wheat import amount of the
last 10 years in 2009 with 1,7 million-ton
imports, Ethiopia continued to remain at
1,6 million-ton import amounts in 2010
and 2011. Russia and Argentina are
prominent in the wheat imports.

Etiyopya’nın ithalatında önemli bir yere sahip olan temel
tahıl ürünü buğdaydır. FAO verilerine göre Etiyopya’nın ithal
ettiği buğday miktarı 1,6 milyon ton civarındadır. Yıllar bazında ülkenin buğday ithalatına bakıldığında; 2003 yılında
1,6 milyon ton olan ithalatın, 2004 ile 2007 yılları arasında
500 ile 800 bin ton arasında kaldığı ancak 2007’den sonra
yeniden artışa geçtiği görülmektedir. 2009 yılında gerçekleştirdiği 1,7 milyon tonluk ithalatla son 10 yılın en yüksek
buğday ithalat miktarına ulaşan Etiyopya, 2010 ve 2011
yıllarında 1,6 milyon tonluk ithalat miktarında kalmaya devam etmiştir. Buğday ithalatında Rusya, Arjantin ve ABD
ön plana çıkmaktadır.
Buğday unu ithalatı ise yıllara göre önemli değişiklikler
göstermektedir. Örneğin, FAO’ya göre 2003 yılında 49,8
bin ton olan buğday unu ithalatı, 2005 yılında 89 tona ka-

Wheat flour import differs significantly by years. For instance, according to FAO; wheat flour imports, which
was 49,8 thousand tons in 2003, decreased to 89 tons in 2005. Increasing
to 9,3 thousand tons in 2008, import
reached to the highest level of the last
10 years in 2009 with 99,9 thousand
tons. This amount decreased to 6,8
thousand tons in 2010 but increased
to 45,6 thousand tons in 2011. Another important import item among grains
is sorghum in Ethiopia. Although the
country is an important sorghum producer, it makes imports from time to
time in order to meet the domestic demand. According to the data of FAO;
Ethiopia realized 250-350 thousandton sorghum import between 2008 and
2010. This import amount declined to
53 thousand tons in 2011.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

October • Ekim 2014

109

COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ

dar düşmüştür. 2008 yılında 9,3 bin tona
yükselen ithalat, 2009 yılında son 10 yılın en
yüksek seviyesi olan 99,9 bin tona yükselmiştir. 2010 yılında bu miktar 6,8 bin tona
gerilemiş, 2011 yılında ise 45,6 bin tona yükselmiştir.
Etiyopya’nın tahıllarda bir diğer önemli ithalat kalemi sorgumdur. Ülke önemli bir
sorgum üreticisi olmakla birlikte iç talebi
karşılayabilmek adına zaman zaman ithalata
başvurmaktadır. FAO verilerine göre; Etiyopya 2008 – 2010 yılları arasında 250 ile 350
bin tonluk sorgum ithalatı gerçekleştirmiştir.
2011 yılında ise bu ithalat miktarı 53 bin tona
gerilemiştir.

ETİYOPYA’DA
UN DEĞİRMENCİLİĞİ
FLOUR MILLING IN ETHIOPIA
According to the data of the year 2012; there are around
210 large flour mills in Ethiopia with a total of 3.7 million
tons of milling capacity of flour per year. The flour mills are
able to obtain the required wheat from the Ethiopia Grain
Trade Enterprise (EGTE), which controls all commercial
wheat imports and makes wheat available to flour mills at
a government subsidized rate. These wheat imports account for roughly thirty-three percent of the wheat market.
The flour mills get the remainder of the wheat supply from
the local market.
The Ministry of Trade (MOT) controls the supply chain
of imported wheat in urban areas through EGTE. Only 30
percent of the total 210 major flour mills in the country are
getting subsidized wheat for their mills, and the price of
this subsidized flour is capped by the MOT. Mills located
outside of the capital prefer to buy from the local market
due to lower transportation.
Ethiopia has a large livestock population, but the commercial feed industry is at an infant stage, mostly located
around Addis Ababa and slightly to the south. There are
about 20 feed mills in the country, but most of them produce primarily for on-farm consumption. The lack of animal feed is by far the biggest constraint to the development of the livestock sector in Ethiopia.

2012 yılı bilgilerine göre Etiyopya’da yaklaşık 210 adet büyük, orta ve küçük ölçekli un
değirmeni bulunmaktadır. Bu değirmenlerin yıllık un öğütme
kapasitesi toplamı ise 3.7 milyon ton olarak gösterilmektedir. Bu un değirmenleri öğütme işlemi için gereken buğdayı, tüm ticari buğday ithalatını kontrol eden ve buğdayın
un değirmenlerine hükümet sübvansiyonu ile sunulmasını
sağlayan Etiyopya Tahıl Ticareti Kurumu’ndan (EGTE) elde
etmektedir. Bu buğday ithalatı, buğday pazarının yaklaşık
yüzde 33’ünü oluşturmaktadır. Un değirmenleri buğday tedarikinin geri kalanını da yerel pazardan temin etmektedir.
Ticaret Bakanlığı (MOT), ithal edilen buğdayın tedarik
zincirini kentsel bölgelerde EGTE aracılığıyla denetlemektedir. Ülkede bulunan toplam 210 büyük un değirmeninin
sadece yüzde 30’u değirmenleri için sübvansiyonlu buğday alabilmektedir. Bu sübvansiyonlu buğdayın fiyatı ise
MOT tarafından belirlenmektedir. Başkentin dışında yer
alan değirmenler, daha düşük ulaşım maliyetinden dolayı
buğdayı yerel pazardan almayı tercih etmektedir.
Etiyopya’da çok büyük bir canlı hayvan nüfusu bulunmakla birlikte ticari yem endüstrisi çok fazla gelişmemiştir. Ülkede çoğunlukla Addis Ababa etrafında ve biraz da
güney bölgelerinde yoğunlaşan yaklaşık 20 adet yem değirmeni bulunmaktadır fakat bunların çoğu çiftlik içerisinde
tüketim için üretim yapmaktadır. Hayvan yeminin yetersizliği, Etiyopya hayvancılık sektörünün gelişimi önündeki en
büyük engeldir.
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