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Dear Readers, 

We present you the 64th issue of Miller Magazine. We 
tried our best to publish a strong content for our readers 
this month. As you know, IDMA Exhibition which is an 
international meeting platform for grain and feed milling 
machinery and pulses, pasta and biscuit technologies 
sectors will open its doors in İstanbul, Turkey on 23 to 
26 April 2015. Starting from this, we prepared April Issue 
of Miller Magazine especially for IDMA Exhibition; there, 
more than 250 brands will exhibit their latest technolo-
gies and thousands of sector representatives from 139 
countries will visit it. 

 In this issue, we also exceeded the usual number of 
pages in an effort to present you a contentful issue as 
far as possible. Cover Story of this issue prepared spe-
cially for İDMA Exhibition is the latest innovations in mill-
ing technologies. You can find the articles concerning the 
latest innovations in milling technologies in the content 
of the magazine. Besides, you will surely realize the Sci-
entific Article section that we will put into practice by this 
issue. In the scientific article section that we published 
the very first one, our guest is Prof. Dr. Mustafa Bayram 
from the Department of Food Engineering, Gaziantep 
University. You can find the article of Prof. Dr. Mustafa 
Bayram, named “Aeration of Silo and Calculation of Air 
Resistancy”. 

In the Product Research section of our magazine, we 
discussed global grain and pulses sector. According to 
the report of International Grains Council (IGC) dated 
26 March 2015, it is estimated that global grain produc-
tion will reach to 2.000 million tons in 2014/15 season. 
For pulses, despite the fluctuation occur at times, yields 
increases steadily. It is seen that this reflects upon the 
production amount. Global pulses production started 
to increase by 2008 reached to 73 million in 2013. You 
can find the research paper concerning world grain and 
pulses market and also the paper concerning grain and 
pulses market in Turkey in the content of our magazine. 

Hope to see you in the next issue… 

Best regards… 

Değerli okurlar,

Değirmenci Dergisi’nin 64. sayısıyla karşınızdayız. Bu ay 
sizler için dolu dolu bir sayı hazırlamaya gayret ettik. Bil-
diğiniz gibi uluslararası tahıl ve yem değirmen makineleri 
ile bakliyat, makarna ve bisküvi teknolojileri sektörünün 
buluşma platformu İDMA Fuarı, 23-26 Nisan tarihleri ara-
sında İstanbul’da kapılarını 6. kez açacak. Bundan yola 
çıkarak, Değirmenci Dergisi’nin bu sayısını 250’yi aşkın 
markanın en yeni teknolojilerini sergileyeceği ve 139 ül-
keden binlerce sektör temsilcisinin ziyaret edeceği İDMA 
Fuarı için özel olarak hazırladık. 

Sizlere olabildiğince geniş bir içerik sunabilmek için de 
haliyle her zamanki sayfa sayımızı biraz aştık. İDMA 
Fuarı’na özel hazırladığımız bu sayımızın kapak konusu 
da değirmen teknolojilerinde son yeniliklerdi. Dergimi-
zin kapak dosyası içerisinde değirmen teknolojilerindeki 
yeniliklere dair makaleler bulacaksınız. Bunun yanı sıra, 
dergimizde bu aydan itibaren hayata geçirdiğimiz Bilimsel 
Makale bölümü de gözünüzden kaçmayacaktır. İlkini ya-
yımladığımız bilimsel makale bölümümüzde bu ay Gazi-
antep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. 
Dr. Mustafa Bayram’ı konuk ettik.  Prof. Dr. Bayram’ın 
“Silolarda havalandırma ve Direnç Hesaplamaları” adlı 
makalesini dergimizin içeriğinde bulabilirsiniz. 

Dergimizin Ürün Dosyası bölümünde ise dünya hu-
bubat ve bakliyat pazarını ele aldık. Uluslararası Tahıl 
Konseyi’nin (IGC) hazırladığı 26 Mart 2015 tarihli rapo-
ra göre dünya genelinde toplam tahıl üretim miktarının 
2014/15 sezonunda 2.000 milyon tona ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Bakliyatta ise zaman zaman yaşanan dalgalan-
malara rağmen verim istikrarlı şekilde artıyor. Bunun üre-
time de yansıdığı görülmektedir. 2008 yılından itibaren 
yükselişe geçen dünya bakliyat üretimi 2013 yılında 73 
milyon tona ulaşmıştır. Dünya hububat ve bakliyat paza-
rına ilişkin araştırma yazımızla birlikte Türkiye’de hububat 
ve bakliyat pazarına ilişkin araştırma yazımızı da dergimi-
zin içeriğinde bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımla…

Latest innovations 
in milling technologies 

Değirmen teknolojilerinde 
son yenilikler 

EDITOR

EDİTÖR



EDİTÖR
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Dear Industry Representatives,

First of all, welcome to IDMA Exhibition that we held the 
sixth and that is the most significant meeting platform of global 
grain and pulses processing sector! The day which you, dear 
industry representatives, and Parantez Fair Organization, the 
organizer company of IDMA Exhibition that has proved itself 
globally, have excitedly waited for has arrived. IDMA Exhibiti-
on for which expectations have become higher gradually and 
which is the only international meeting platform opened its do-
ors this year with thousands of local and foreign visitors from 
139 countries.  

I sincerely believe that IDMA Exhibition will be successfully re-
alized literally as a “global” platform in terms of product groups, 
exhibition area and quality visitors as well as providing satisfac-
tion to participants and visitors. As Parantez Fair Organization, 
we have always valued the views and comments of our visitors 
and participants about IDMA Exhibition that we have held for 10 
years by working continuously. I would like to emphasize that 
we have learnt our visitors have adapted to the Exhibition period 
and they arrange their investment plans according to date of the 
exhibition. 

More than 250 brands will exhibit their state of art technolo-
gies at IDMA Exhibition that we held the sixth. By this means, 
you, dear visitors, will get a chance to see and analyze the latest 
technologies on your own specialization field closely, will both 
have the opportunity to meet with the world’s largest companies 
and to make comparison between the companies developing 
similar technologies, their technologies and many other alterna-
tives in every aspect.

Finally, I believe that IDMA will secure its function on a global 
scale after every exhibition period. As Parantez Fair, we will feel 
pride for taking the responsibilities brought by this. Hope to see 
you again at IDMA Exhibition on 27 to 30 April 2017, which we 
have already started to work for… 

I would like to thank you to the participants, visitors and all the 
partners in the sector for their contributions to IDMA Exhibition. 

Kind regards… 

Değerli sektör mensupları,

Öncelikle, bu yıl altıncısını düzenlediğimiz, küresel hububat ve 
bakliyat işleme sektörünün en önemli buluşma platformu olan 
İDMA Fuarı’na hoş geldiniz! Hem siz değerli sektör mensupla-
rının hem de uluslararası arenada kendini kanıtlamış olan İDMA 
Fuarı’nın organizatörü olarak, Parantez Fuarcılık’ın nicedir heye-
canla beklediği gün geldi. Beklentilerin giderek yükseldiği, “ulus-
lararası” nitelikteki tek buluşma alanı olan İDMA Fuarı, bu sene 
139 ülkeden yerli ve yabancı binlerce profesyonel ziyaretçiyle 
kapılarını açmış oldu.  

Bu yıl da katılımcı ve ziyaretçilerimizin memnuniyetini sağlama-
nın yanı sıra, ürün grupları, sergi alanları ve nitelikli ziyaretçi profili 
açısından, İDMA Fuarı’nın kelimenin tam anlamıyla “küresel” bir 
platform olarak başarıyla gerçekleşeceğine gönülden inanıyo-
rum. Parantez Fuarcılık olarak, ziyaretçilerimizin ve katılımcıla-
rımızın, 10 yıldır aralıksız çalışmalarla gerçekleştirdiğimiz İDMA 
Fuarı hakkındaki görüş ve yorumları bizim için her zaman değerli 
oldu. Aldığımız geri bildirimlerden, ziyaretçilerimizin Fuar’ın peri-
yoduna artık alıştıklarını ve yapmayı planladıkları yatırımları Fuar 
tarihine göre ayarladıklarını öğrendiğimizi belirtmek isterim.  

Altıncısını düzenlediğimiz İDMA Fuarı’nda bu sene 250’yi aşkın 
marka son teknolojilerini sergileyecek. Bu sayede, siz değerli ziya-
retçilerimiz de kendi ihtisas alanınızdaki en son teknolojileri birebir 
görme ve yakından inceleme şansı bulacaksınız. Bunun yanı sıra 
bir yandan dünyanın en büyükleri arasında yer alan firmalarla gö-
rüşme olanağı bulurken bir yanda da benzer teknolojileri geliştiren 
firmaları, geliştirdikleri teknolojileri ve diğer pek çok alternatifi her 
açıdan karşılaştırma ve kıyaslama imkanına sahip olacaksınız. 

Son olarak, İDMA’nın her Fuar döneminin ardından uluslararası 
ölçekteki işlevini daha da sağlamlaştırmış olacağına inanıyorum. 
Parantez Fuarcılık olarak, biz de bunun getireceği sorumluluğu 
üstlenmekten kıvanç duyacağız. 27 – 30 Nisan 2017’de, yani 
şimdiden çalışmalarına başladığımız bir sonraki İDMA Fuarı’nda 
görüşmek dileğiyle… 

Katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize ve sektörün tüm paydaşları-
na İDMA Fuarı’na katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla…

IDMA SEASON IN MILLING SECTOR 

Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi

LEADING ARTICLE

BAŞYAZIZübeyde KAVRAZ
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Iowa yem değirmeninde 
7,2 milyon dolarlık büyüme

Japonya pirinç ihracatında artış bekliyor 

7.2 million dollar 
expansion in Iowa 
feed mill

Japan hopes to boost rice exports

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

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

Ag Partners feed mill plant in northwest Iowa is planning an expansion with 7.2 million dollars to 
increase the plant’s ability to produce livestock feed.

Japanese rice export association has launched an initiative to sell more rice to Singapore, taking 
advantage of the wealthy city-state’s appetite for Japanese cuisine.

Kuzeybatı Iowa’daki Ag Partners yem değirmeni, fabrikanın besi hayvanı yemi üretme kapasitesini 
arttırmak için 7,2 milyon dolarlık bir büyüme planlıyor.

Japonya Pirinç İhracatı Birliği, zengin şehir devleti Singapur’un Japon mutfağına düşkünlüğünden 
yola çıkarak daha fazla pirinç satmak için bir çalışma başlattı.

According to the news of Washington Times, Ag Part-
ners officials announced that an expansion with 7.2 
million dollar for the feed mill plant in Northeast Iowa is 
being planned to increase the plant’s ability to produce 
livestock feed. Officials say construction will begin imme-
diately and is expected to be complete in 2016.

The first phase will include the addition of a 140-foot 
pellet mill tower, a 60-ton-per-hour pellet line and a 6-ton 
mixer. The additions will increase capacity to 600,000 
tons of meal feed annually and 300,000 tons of pellets. 
Ag Partners officials say the expansion will meet an in-
creased demand in the marketplace. A future second 
phase will include a second 60-ton-per-hour pellet line to 
double pellet capacity to 600,000 tons.

According to the news of Japan Times, the program, 
titled “This is Japan Quality,” was developed by the Ja-
pan Rice and Rice Industry Export Promotion Associa-
tion in partnership with the agriculture ministry to expand 
Japanese culinary culture to Singapore by highlight-

Washington Times’ın haberine göre, Ag Partners yetki-
lileri, Kuzeybatı Iowa’daki yem değirmeni fabrikasının besi 
hayvanı yemi üretme kapasitesini arttırmak için fabrikada 
7,2 milyon dolarlık bir büyümenin planlandığını duyurdu. 
Yetkililer inşaatın hemen başlayacağını ve tahminen 2016 
yılında tamamlanacağını belirtti. 

İlk aşama 47 metrelik bir pelet değirmen kulesi, saatte 
60 ton kapasiteli bir pelet hattı ve 6 tonluk bir karıştırıcının 
eklenmesinden oluşacak. Bu ilaveler yıllık yem üretimini 
600,000 tona, pelet üretimini ise 300,000 tona çıkaracak. 
Ag Partners yetkilileri, bu büyümenin piyasadaki artan talebi 
karşılayacağını belirtiyor. Gelecekte gerçekleştirilecek ikinci 
aşama ise pelet kapasitesini 600,000 tona çıkarmak için 
ikinci bir 60 ton kapasiteli pelet hattının yapılması yönünde. 

Japan Times’ın haberine göre “Japon Kalitesi” adlı prog-
ram, Japonya Pirinç ve Pirinç Endüstrisi İthalatı Arttırma 
Birliği tarafından, Tarım Bakanlığı’nın ortaklığıyla, Japon 
pirincinin değerini vurgulayarak Japon mutfağı kültürünü 
Singapur’a taşımak amacıyla geliştirildi. Program, Birliğin 
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ing the merits of Japanese rice. It aims to increase the 
amount of rice and rice products exported globally by 
first focusing on Singapore, the association’s chairman, 
Ryo Kimura, said. In particular it aims to use Singapore 
as a strategic springboard to spread Japanese culinary 
culture in Southeast Asia and fuel interest in Japanese 
rice products. The agriculture ministry estimates that 
Japan exported more than 1,200 tons of rice valued at 
more than ¥370 million to the tiny city-state last year — 
about 10 times the amount exported to China.

Başkanı Ryo Kimura’nın söylediğine göre, tüm dünyaya 
ihraç edilen pirinç ve pirinç ürünlerinin miktarını öncelikle 
Singapur’a odaklanarak arttırmayı hedefliyor. Japon mutfağı 
kültürünü Güneydoğu Asya’da yaygınlaştırmak ve Japon pi-
rinç ürünlerindeki karı arttırmak amacıyla, program özellikle 
Singapur’u sıçrama tahtası olarak kullanmayı hedefliyor. Ta-
rım Bakanlığı, Japonya’nın bu küçük şehir devletine geçen 
yıl 370 milyon yen üzerinde değere sahip 1.200 ton pirinç 
ihraç ettiğini tahmin ediyor. Yani Çin’e ihraç edilen miktarın 
yaklaşık 10 katı kadar.

Nigeria Flour Mills sermaye 
harcamalarını kısıyor

Flour Mills of Nigeria to 
cut capital expenditure
................................................................

Due to the oil price collapse and the weakening naira, Flour Mills of Nigeria is awaiting to cut capi-
tal expenditure down from 40 billion naira a year ago.

Petrol fiyatlarındaki ani düşüş ve nairanın değer kaybetmesi sebebiyle, Nigeria Flour Mills bir yıl 
önce 40 milyar naira olan sermaye harcamalarını kısmayı planlıyor.

Flour Mills of Nigeria expects to cut capital expen-
diture by almost half this year, down from 40 billion 
naira a year ago, as the slowdown in the economy, 
caused by the oil price collapse and the weakening 
naira, hurts consumer spending. According to the 
news of Reuters, Chairman John Coumantaros told 
that Flour Mills had spent around 750 million dollar 
over the past 3-5 years to build capacity but would 
expected to spend around 19 billion naira (95.53 mil-
lion dollar) this year, from cash flows and develop-
ment loans. A year ago, Flour Mills had planned to 
invest 1 billion dollar over the next 3-5 years to fund 
growth and expand into West Africa. But Coumanta-
ros said the company with a focus on food process-
ing, agriculture and logistics, was shifting focus to 
driving efficiencies and cutting cost to deliver growth. 
“Rather than growing, investing and expanding, we 
now have to look inwards” Coumantaros said. Rev-
enue for the manufacturer of pasta, flour, vegetable 
oil and livestock feed grew 10-15 percent over the 
last five years.

Nigeria Flour Mills, petrol fiyatındaki ani düşüş ve na-
iranın güç kaybetmesinden kaynaklanan ekonomideki 
yavaşlamanın tüketici harcamalarını kötü etkilemesinden 
dolayı, bir yıl önce 40 milyar naira olan sermaye har-
camasını bu yıl neredeyse yarıya düşürmeyi planlıyor. 
Reuters’un haberine göre, Yönetim Kurulu Başkanı John 
Coumantaros, Nigeria Flour Mills’in son 3-5 yıl boyunca 
kapasite artırımı için 750 milyon doların üzerinde harca-
ma yaptığını, ancak bu yıl nakit akışlarından ve kalkınma 
kredilerinden 19 milyar naira (95.53 milyon dolar) harca-
ma yapılacağını tahmin ettiğini belirtti. Bir yıl önce Nige-
ria Flour Mills, büyümeye fon ayırmak ve Batı Afrika’ya 
açılmak için önümüzdeki 3-5 yıl için 1 milyar dolar yatı-
rım yapmayı planlamıştı. Ancak Coumantaros, gıda iş-
leme, tarım ve lojistik odaklı şirketin büyüme sağlamak 
için ağırlığı verim elde etmeye ve maliyetleri kısmaya ver-
diğini söyledi. Coumantaros, “Büyümek, yatırım yapmak 
ve genişlemekten ziyade artık kendi içimize bakmamız 
gerekiyor” şeklinde konuştu. Makarna, un, bitkisel yağ 
ve besi hayvanı yemi üreticisi Flour Mills’in geliri son beş 
yıl içerisinde yüzde 10-15 oranında arttı.
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Zad Holding yeni bir un  
üretim hattı kuruyor

Zad Holding to build 
a new flour milling line
................................................................

Qatar based Zad Holding Company is planning to build a new flour milling line by 2016. The pro-
duction capacity of the new milling line will increase by 150 tons/day. 

Katar merkezli Zad Holding, 2016 yılına kadar yeni bir un üretim hattı kurmayı planlıyor. Yeni üretim 
hattının, üretim kapasitesini günde 150 ton kadar artırılması bekleniyor.  

CEO of Zad Holding Company, Tarique Mohamed said 
it would take about six months to bring in the needed 
equipment and roughly about equal time to commission 
and test it. “The Company has successfully completed 
the expansion of our flour mill’s capacity with an addi-
tional 70 tons per day, thereby bringing total capacity to 
670 per day in 2014.” Mohamed said, According to the 
news of Gulf Times.

 Mohamed said they’ve just completed the first phase 
and the company is now starting preparations for the 
second phase. He also noted that Zad is looking forward 
to moving to the new Hamad Port in order for the com-
pany to compete with other markets:  “Our focus is the 
local market, but we are also exploring opportunities to 
export flour outside Qatar. When you look around the 
flour market, Saudi Arabia is subsidized, Bahrain is sub-
sidized, and Kuwait is 100% subsidized, while the UAE 
has four mills. But once we move to the new port then we 
could compete with other markets.”

Zad Holding Firması CEO’su Tarık Muhammed gereken 
ekipmanın hazırlanmasının altı ayı bulacağını ve yetkilendir-
me ile test aşamasının da bu sürenin kabaca yarısı kadar 
zaman alacağını belirtti. Gulf Times’ın haberine göre, Zad 
Holding Firması Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Navaf Bin 
Muhammed bin Cabir el Sani konuyla ilgili olarak şu söz-
leri dile getirdi: “Şirketimiz, un değirmenimizin kapasitesini 
günlük 70 ton artırma çalışmasını başarıyla tamamladı. Do-
layısıyla 2014 yılında günlük 670 ton kapasiteye ulaşmıştık.” 

İlk aşamayı tamamladıklarını belirten Tarık Muhammed ise, 
firmanın ikinci aşama için çalışmalara başladığını açıkladı. 
Ayrıca diğer pazarlarla rekabet edebilmesi için firmanın yeni 
Hamad limanına taşınmayı beklediğini de ifade eden Muham-
med, şunları ekledi: “Hedefimiz yerel pazar, ancak biz aynı 
zamanda Katar dışına un ihraç etmek için fırsat kolluyoruz. Et-
rafımızdaki un pazarına bakınca Suudi Arabistan, Bahreyn ve 
Kuveyt’in sübvanse edildiğini görüyoruz; Birleşik Arap Emir-
likleri ise dört değirmene sahip. Fakat bir kez yeni bir limana 
geçtik mi biz de diğer pazarlarla rekabet edebiliriz.”
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Bühler, uzmanlığını 
IDMA 2015 Fuarı’nda 
sergiliyor

Bühler demonstrates 
processing expertise 
at IDMA 2015
................................................................

Bühler Group is demonstrating its processing 
expertise at its 600 m2 booth area at the IDMA 
milling technologies exhibition in İstanbul, Tur-
key between 23 and 26 April 2015.

Bühler Group, işleme teknolojilerindeki uzmanlığı-
nı, 23 – 26 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul, 
Türkiye’de gerçekleşecek olan İDMA Değirmen 
Teknolojileri Fuarı’nda, 600 m2’lik bir alanda sergi-
leyecek.

The Bühler Group is prominently on display at the IDMA 
milling technologies exhibition in Istanbul, Turkey from April 
23 until 26, 2015. The Business Area Grain Milling will be 
showcasing the entire breadth of its processing expertise at 
its approximately 600 m2 booth (B-17) in Hall 2. Under the 
motto, "One step ahead in processing grains to food", Bühler 
is presenting various new or improved machinery and plants to 
the interested visitors. Besides the two roller mills, Dolomit and 
Antares, Bühler will be demonstrating the innovative plansifter 
Seginus. Buhler explained that with a seamless synchronous 
processing set-up that is unique worldwide, this plansifter uses 
a minimum amount of space while maintaining top sanitation 
and enables flexible sifting and sorting of flour and semolina at 
a throughput capacity of up to 20% more.

Bühler also showcases its sorting skills with the color 
sorter from the Sortex A series that has sophisticated 
and multifaceted sorting functions. In addition, Bühler is 
also displaying the newly developed destoner, Combist-
oner, the latest generation of the moisture control unit 
MYFE and the water proportioning unit MOZH as well as 
the flexibly usable, automatic Bühler bagging line. 

The new impact machine Matador for reliably destroying 
insect eggs in flour and semolina as well as three measuring 
systems for continuous particle size measurement (Online 
PSM MYTA), the NIR Multi-Online Analyzer for determining 
moisture, protein, ash and starch damage (MYRG) and the 
sensor MYHB for color and speck analysis will all be on 
display at the Bühler trade show booth at the IDMA 2015. 

Bühler Group, 23 -26 Nisan 2015 tarihleri arasında İstan-
bul, Türkiye’de gerçekleşecek IDMA Değirmen Teknolojileri 
Fuarı’nda iddialı bir sergiyle yer alacak. Bühler’in tahıl değir-
menliği bölümü, 2. salondaki yaklaşık 600 m2’lik standında 
(B-17), işleme uzmanlığını tüm yönleriyle vitrine çıkaracak. 

Bühler, “Gıda için tahıl işlemede bir adım öteye” sloganıyla 
yeni veya geliştirilmiş çeşitli makinelerini ve tesislerini, ilgili zi-
yaretçilere sunacak. Bühler, Dolomit ve Antares isimli iki valsli 
silindirin yanı sıra yenilenmiş eleği Seginus’u da tanıtacak. Bü-
her, bu eleğin dünyada eşi benzeri olmayan, kusursuz senk-
ronize işleme yapısına sahip olduğunu, bir yandan üst düzey 
temizleme işlemi yaparak un ve irmiği yüzde 20 daha yüksek 
kapasiteyle eleyip sınıflandırdığını, bir yandan da bu işlemler 
için minimum düzeyde alan kapladığını açıkladı.

Bühler aynı zamanda, geliştirilmiş ve çok yönlü fonksiyon-
lara sahip renk ayıklama makinesi Sortex A ile ayıklamadaki 
hünerlerini de sergiliyor olacak. Buna ek olarak, yeni geliş-
tirdiği taş ayıklayıcısı Combistoner, yeni nesil nem kontrol 
ünitesi MYFE, su oranlama ünitesi MOZH, ayrıca esnek bir 
şekilde kullanılabilen otomatik Bühler ambalajlama sürümü-
nü de sergileyecek. 

IDMA 2015 Fuarı’nda, Bühler’in stant alanında yer alacak 
diğer makineler ise şöyle: un ve irmikteki zararlıların yumurta-
larını ortadan kaldırmada güvenilir bir ürün olan yeni çarpma 
makinesi, kesintisiz partikül analizi için üç ölçüm sistemi (on-
line PSM, MYTA), nem, protein, kül ve nişasta hasarını belir-
lemek için NIR multi-online analiz makinesi (MYRG),  renk ve 
nokta analizi içinse MYHB sensörü. 
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Cargill ilk mini değirmenini Zambiya’da açtı

Cargill launches first mini mill in Zambia
................................................................................................................

USA-based Cargill has announced that they launched a mini maize mill with a milling capacity of 2 
million ton/hour in Chipata, Zambia.

ABD merkezli firma Cargill, 2 milyon ton/saat kapasiteli mini değirmenini Zambiya’nın Chipata şeh-
rinde açtığını duyurdu.

Cargill has made an announcement that the company 
launched the first commercial maize mini mill in the Eastern 
Province of Zambia. Located in Chipata, this accessible mill 
will provide local rural and urban farmers with a reliable, con-
sistent market for their maize as well as produce competitively 
priced mielie-meal for the consumer. The mill will produce high 
quality maize meal for the domestic market, including Cargill’s 
in-house brand that will be available in 5kg, 10kg and 25kg 
bags. This US$2 million high technology mini mill with a milling 
capacity of 2 ton/hour, offers a distinct advantage in the maize 
meal market in Chipata and surrounding areas.  

The mini mill supports the Zambian government’s policy ob-
jective to encourage smaller, more localized mills to improve 
food security by reducing the cost of food. Cargill plans to 
build additional mini mills in other rural locations in Eastern and 
Muchinga provinces over the next few years.  

Cargill, Zambiya’nın doğusunda ilk ticari mini mısır değirme-
nini açtığını duyurdu. Chipata’da, erişimi kolay bir noktada bu-
lunan değirmen, kırsal bölge ve şehirlerdeki çiftçilere güvenilir, 
istikrarlı bir mısır pazarı sunmasının yanı sıra tüketiciler için re-
kabetçi fiyatlarla mısır unuyla hazırlanan “mielie-meal” üretimini 
de yapacak. Değirmen, 5kg, 10kg ve 25kg’lık paket çeşitleriyle 
Cargill’in kurum içi markası da dâhil olmak üzere, yüksek kalite 
mısır unu piyasaya sürecek. 2 milyon ton/saat kapasiteli, 2 mil-
yon dolarlık yüksek teknolojili mini değirmen, Chipata ve civar 
bölgelerin mısır unu pazarına büyük avantaj sunuyor.  

Mini değirmen, Zambiya hükümetinin gıda maliyetini düşü-
rerek gıda güvenliğini artırmak amacıyla küçük ölçekli ve yerel 
değirmenleri destekleme politikasına uyum sağlıyor. Cargill, 
önümüzdeki birkaç yılda, doğudaki diğer kırsal alanlarda ve 
Muchinga bölgesinde başka mini değirmenler yapmaya de-
vam etmek istiyor.

Avustralya pazardaki payını geri almaya çalışıyor

Australia aims to regain share in the market
...............................................................................................................................

Australia is expecting to regain share in South-
east Asia in order to export wheat in the region 
headed towards to Canadian and US grain.

Avustralya, Kanada ve Amerika tahıllarına yöne-
len Güneydoğu Asya’ya buğday ihraç etmek için 
bölge pazarındaki payını geri almaya çalışıyor.

Australia is looking to boost its wheat exports to South-
east Asia, after losing some of its market share there as 
flour millers from the region shifted to high-protein Canadian 
and U.S. grain.  According to the news of Hellenic Shipping 
News, the world’s fourth biggest wheat exporter has seen 
buyers in countries such as Indonesia, Vietnam and Malay-
sia prefer the other suppliers as its overseas sales shrank 
on lower prime hard wheat output and more local demand.

 “Canadians are beginning to capture some of the market 
share in Indonesia. Our aim will be to work more closely 
with the industry as an Australian representative,” said Da-
vid Fienberg, chief executive of Australian Export Grains In-
novation Centre (AEGIC) that was started in 2012. Due to 
weak exports, Australia is likely to end the marketing year in 
September with 6.5 million tons of wheat, versus 6.0 million 
tons a year ago, traders estimated. 

Güneydoğu Asya’daki pazar payını kaybeden Avustralya, 
buradaki un değirmencileri Kanada ve ABD’nin proteini yüksek 
tahıllarına yöneldiği için bölgedeki buğday ihracatını arttırmayı he-
defliyor. Hellenic Shipping News’ün haberine göre, dünyanın en 
büyük dördüncü buğday ihracatçısı olan Avustralya, yurtdışında 
daha düşük verimli durum buğdayı satışları düştükçe ve yerel 
talep daha fazla aldıkça, Endonezya, Vietnam ve Malezya gibi 
ülkelerdeki alıcıların diğer tedarikçileri tercih ettiğini gözlemledi. 

2012 yılında kurulan Avustralya İhracat Tahılları Yenilik Mer-
kezinin (AEGIC) İcra Başkanı David Fienberg, “Kanadalılar, En-
donezya pazarındaki payın bir kısmını almaya başladılar. Hede-
fimiz Avustralya’nın temsilcisi olarak endüstriyle daha yakın bir 
çalışma içerisine girmek olacak.” dedi. Tüccarların tahminine 
göre, ihracatın güç kaybetmesi sebebiyle bir önceki yılı 6 mil-
yon ton buğday ihracatıyla kapatan Avustralya’nın, Eylül ayında 
pazarlama yılını 6,5 milyon ton buğdayla kapatması muhtemel. 
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Unormak 2014’te 
Afrika’ya çıkarma yaptı

Unormak entered 
Africa in 2014
.................................................

One of the leading technology producers in milling sector, Unormak Milling Machines built a lot of 
new plants in various parts of the world in 2014. The most prominent point in ongoing and com-
pleted projects in 2014 is the dominance of Africa. 

Değirmencilik sektörünün önde gelen teknoloji üreticilerinden Unormak Değirmen Makineleri, 2014 
yılında dünyanın farklı bölgelerine birçok yeni tesis kurdu. 2014 yılında tamamlanan ve halihazırda 
devam eden projelerde en dikkat çeken nokta ise Afrika’nın ağırlığı.

One of the leading companies in the sector in terms of 
milling technologies, Unormak Milling Machine achieved 
an increase of 12 percent in export activities in 2014. 
General Manager of the Company, Mustafa ORAL who 
has completed a lot of turn-key projects in 2014 revealed 
new targets by evaluating 2014 in his written statement. 

Stating that they achieved many important projects last 
year and reached the targeted markets, Oral quoted as 
follows: “African market was really active for us in 2014. 
Flour plant that we built in Africa with a capacity of 700 
ton/24 hours was one of the most important projects that 
we have completed. I think that corn processing plant 
that we built in Europe with a capacity of 100 ton/24 hour 
and flour plant that we built in Central Asia with a capac-
ity of 250 ton/24 hours were among the other significant 
projects. As well as turn-key plants, we reinforced our 
references by achieving new line setup and capacity ex-
pansion in Europe, Maghreb countries and Asia. 2014 
has become an expansion year and we grew 12 percent 
in exports.” 

PROJECTS TO BE COMPLETED IN 2015 
Giving information in his statement about ongoing proj-

ects that were signed in 2014 and the other projects that 
were signed in the first quarter of 2015, Mustafa Oral 
spoke as follows: “We started 2015 through the agree-
ments with Maghreb countries and sales in Asia, Middle 
East and domestic sales followed this agreement. Cur-
rently, ongoing projects that were signed in 2014 and 
the projects that were signed in the first quarter of 2015 
still continue. As an example for these projects, we can 
point the flour mills with a capacity of 3.400 ton/24 hour 

Değirmen teknolojileri konusunda, sektörün önde gelen 
firmaları arasında yer alan Unormak Değirmen Makineleri, 
2014 yılında yüzde 12 oranında ihracat artışı sağladı. 2014 
yılında birçok anahtar teslim projeyi tamamlayan firmanın 
Genel Müdürü Mustafa ORAL, yaptığı yazılı açıklamada 
2014 yılını değerlendirerek yeni hedeflerini ortaya koydu. 

Geçtiğimiz yıl çok önemli projelere imza attıklarını ve be-
lirledikleri hedef pazarlara ulaştıklarını belirten Oral, şunları 
aktardı: “2014’te Afrika pazarı bizim için son derece ha-
reketli geçti. Afrika’ya kurduğumuz 700 ton/24 saat ka-
pasiteli un fabrikası, bana göre 2014 yılında tamamladığı-
mız en önemli projelerden biriydi. Avrupa’da kurduğumuz 
100 ton/24 saat kapasiteli mısır işleme fabrikası ve Orta 
Asya’da kurduğumuz 250 ton/24 saat kapasiteli un fab-
rikasını da diğer önemli projeler arasında görüyorum. Tabi 
anahtar teslimi tesislerin yanı sıra Avrupa’da, MAGREP ül-
kelerinde ve Asya’da kapasite artırımı ve yeni hat kurulu-
mu projelerine de imza atarak referanslarımızı pekiştirdik. 
2014, Unormak için bir büyüme yılı oldu ve ihracatta yüzde 
12 artışı sağladık.”

2015’TE TAMAMLANACAK PROJELER
Açıklamasında 2014’te imzalanan fakat imalatı devam 

eden projeler ile 2015’in ilk çeyreğinde imzası atılan pro-
jeler hakkında bilgi veren Mustafa Oral, şu bilgileri verdi: 
“2015’e MAGREP ülkelerine yapılan sözleşmelerle girdik 
ve bu sözleşmeleri Asya, Orta Doğu ve yurtiçi satışları 
izledi. Şu anda 2014 yılında imzalanmış fakat üretimi ta-
mamlanmamış projelerin ve 2015’in ilk aylarında aldığımız 
projelerin çalışmaları devam ediyor. Bu projelere örnek 
olarak MAGREP, Afrika, Avrupa ve Asya ülkelerindeki 
3.400 ton/24 saat kapasiteli un fabrikalarını gösterebili-
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“Pirinç ve bulgur birbirinin alternatifi değildir”

“Rice and bulghur are not alternative to each other”
...........................................................................................................................

CEO of Sezon Pirinç, Mehmet Erdoğan objected that bulghur and rice are viewed as alternative to 
each other in public opinion. Stating that either food has different benefits and different places”, 
defended the idea that presenting bulghur and rice as opposed to each other is not right.

Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, kamuoyunda bulgurla pirincin birbirinin al-
ternatifi gibi gösterilmesine karşı çıktı. “İki gıdanın faydası da yeri de ayrıdır” diyen Erdoğan, bulgur 
ile pirincin birbirine karşı gibi gösterilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını savundu. 

In Turkey where natural and healthy nutrition is becom-
ing important gradually, nearly every day a new title and 
new idea are suggested about both healthy and natural 
nutrition. That certain dietitian and nutritionists present 
rice and bulghur as alternatives to each other and give 

Doğal ve sağlıklı beslenmenin öneminin giderek arttığı 
Türkiye’de, hem sağlıklı hem de doğal beslenme konusun-
da hemen hemen her gün yeni bir konuş başlığı ve yeni gö-
rüşler ortaya çıkıyor. Bazı diyetisyen ve beslenme uzman-
larının bulgurla pirinci birbirine alternatif gibi göstermesi ve 

in Maghreb, Central Asia and 
Africa. Besides, we have ongo-
ing projects like revision, capac-
ity expansion and additional line 
and also other ongoing projects; 
a few plants waiting for mount-
ing that sent to Europe and Asia. 
Our target is to have pride of 
completing these plants and de-
livering them in 2015.”

APPROXIMATE 
CAPACITY OF 8000 
TONS PER DAY… 
Stating that approximate ca-

pacity of ongoing projects is 
8000 ton/24 hours, Oral: “Sure-
ly, we will see the exact capac-
ity expansion later on. This expansion will continue” said 
and added: “As you know, milling is an everlasting sector. 
This sector will continue as long as human beings contin-
ue to exist. Our customers are aware of this also. Thus, 
new demands for capacity expansion and new plants will 
continue too. In R&D studies, we focus on energy-saving 
and production capacity which are primary expectations 
of our customers.”

Giving information about their targets finally, General 
Manager Oral: “Our target is to increase our growth rate 
every year in comparison to the previous year. Thus, 
finding new markets in various regions, taking form ac-
cording to supply and demands are among the primary 
targets too. I hope that our capacity chart increase and 
we plan to work in this direction.”

riz. Tabi bunlarla beraber yine re-
vizyon, kapasite artırımı ve ek hat 
gibi halihazırda devam eden diğer 
projelerimiz; Avrupa ve Asya’ya 
sevkiyatları yapılmış ve monta-
jı bekleyen bir kaç tesisimiz var. 
Hedefimiz, 2015’te bu tesisleri 
tamamlayıp teslim etme gururunu 
yaşamak.”

YAKLAŞIK KAPASİTE 
YILLIK 8000 TON…
Unormak’ın halihazırda devam 

eden projelerinin yaklaşık kapa-
sitesinin 8000 ton/24 saat oldu-
ğunu ifade eden Oral, “Şüphesiz, 
kapasite artımını ilerleyen zaman-
da göreceğiz. Bu artış devam 

edecektir.” diyor ve ekliyor: “Bildiğimiz gibi değirmenci-
lik bitmeyen bir sektör. İnsanoğlu var oldukça bu sektör 
de var olacaktır. Müşterilerimiz de bunun bilincinde. Bu 
yüzden de kapasite artırımı ve yeni tesislerle ilgili talepleri 
devam ediyor. Biz de makineleri geliştirmek için yaptığı-
mız AR-GE çalışmalarında, müşterilerin ana beklentileri-
ni oluşturan enerji tasarrufunu ve üretim kapasitesini ön 
planda tutuyoruz.”

Son olarak hedefleri hakkında bilgi veren Genel Müdür 
Oral, “Hedefimiz, büyüme oranımızı her yıl bir önceki yıla 
kıyasla yükseltmektir. Dolayısıyla farklı bölgelerde yeni pa-
zarlar bulmak, arz ve taleplere göre şekillenmek de yine 
ana hedeflerimiz arasındadır. Kapasite grafiğimizdeki yük-
selmenin daim olmasını umuyor ve bu yönde çalışmalarımı-
zı sürdürmeyi planlıyoruz.”
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misinformation made rice producers take action. Mehmet 
Erdoğan, CEO of Sezon pirinç which is one of the lead-
ers of pulses sector, defended that rice has countless 
benefits. 

Stating that “Rice has countless benefits such as not 
including allergen elements in protein source” explained 
that presenting bulghur and rice as opposed to each 
other is not a right approach. 

pirince karşı yanlış bilgilendirme yapması, pirinç üreticilerini 
harekete geçirdi. Bakliyat sektörünün öncülerinden Sezon 
Pirinç’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan,  pirin-
cin sağlığa faydasının saymakla bitmeyeceğini savundu. 

“Protein kaynağından alerjen ögeler içermemesine kadar 
pirincin geniş yelpazedeki çok sayıda sağlığa faydası var” 
diyen Erdoğan, bulgur ile pirincin birbirine karşı gibi göste-
rilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

Söke Un’un yüzde 100’ü 
artık İngilizlerin

100 percent of Söke Un 
now belongs to British
................................................................

Being described as one of 5 biggest flour producers of Turkey and having a production capacity of 
560 ton/day, Söke Un was sold to British. 

Türkiye’nin en büyük 5 un üreticisinden biri olarak nitelendirilen ve günlük 560 ton üretim kapasite-
sine sahip olan Söke Un, İngilizlere satıldı.

A final sales agreement was signed between the share-
holders of Söke Un and MKU Un A.Ş. owned by a Britain 
based investment fund, Mediterra Capital Partners in or-
der to sell the shares of Söke Un. The agreement covers 
100 percent of Söke Un shares. 

The company explained on the subject as follows: 
“Shareholders of Söke Un and Britain based investment 
fund Mediterra Capital Partners I; MKU Un A.Ş. owned 
by LP 100 percent signed a final sales agreement for 
the sale of Söke Un in 100 percent. On relevant transac-
tion, competition authority was applied. The parties try 
to complete the transaction in the following days. Medi-
terra rely on the strong place of Söke Un in the market 
and believe its production experience that the brand has 
developed in more than 60 years. Mediterra also believe 
that on this strong base, the company will grow quickly 
through the support of Mediterra. To enable this quick 
growth, various strategies including capacity increase 
are considered. Upon the completion of the transac-
tion, current partner and General Manager of Söke Un, 
Şeyda Akdurak will continue as Chairman and General 
Manager.” 

Mediterra Capital Partners I, focused on investing in 
Turkey and is an investment company having 164 million 
Euro capitals. 

Söke Un’un hissedarları ile İngiliz menşeli yatırım fonu 
Mediterra Capital Partners'in sahibi olduğu MKU Un A.Ş. 
arasında, Söke Un hisselerinin satışı için nihai satın alma 
sözleşmesi imzalandı. Sözleşme, Söke Un hisselerinin 
yüzde 100’ünü kapsıyor.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şun-
lar aktarıldı; “Söke Un hissedarları ile İngiliz menşeli yatı-
rım fonu Mediterra Capital Partners I, LP'nin yüzde 100 
sahip olduğu MKU Un A.Ş. arasında, Söke Un hisselerinin 
yüzde 100’ünün satışı ile ilgili olarak nihai satın alma söz-
leşmesi imzalandı. Yapılan İşleme ilişkin Rekabet Kurumu 
başvurusu yapılmıştır. Taraflar işlemin önümüzdeki gün-
lerde tamamlanabilmesi için çalışmaktadırlar. Mediterra, 
Söke Un markasının pazardaki güçlü konumuna ve 60 yılı 
aşkın süredir geliştirdiği üretim tecrübesine güvenmekte, 
bu sağlam temeller üzerinde şirketin Mediterra'nın deste-
ğiyle hızlı bir büyüme yaşayacağına inanmaktadır. Bu hızlı 
büyümenin sağlanabilmesi için kapasite artışı da dâhil ol-
mak üzere farklı stratejiler değerlendirilmektedir. İşlemin 
tamamlanması halinde Söke Un'un mevcut Ortak ve Ge-
nel Müdürü Seyda Akdurak, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 
Genel Müdürlük görevlerine devam edecektir.”

Mediterra Capital Partners I, Türkiye'de yatırım yapma-
ya odaklanmış, 164 milyon euro sermayesi olan bir yatı-
rım ortaklığı. 
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Sudan heyeti Tekirdağ’da 
un fabrikalarını gezdi

Sudan Committee visited 
flour plants in Tekirdağ 
................................................................

The minister of Investment and Industry and accompanying committee that came to Turkey through 
the Development Agency of Thrace visited vegetable oil and flour industry plants operating in Tekirdağ. 

Trakya Kalkınma Ajansı organizasyonuyla Türkiye’ye gelen Sudan Yatırım ve Sanayi Bakanı ve bera-
berindeki heyet, Tekirdağ’da faaliyet gösteren bitkisel yağ ve un sanayi işletmelerini gezdi.

Tekirdağ met Sudan committee second times. Busi-
nessmen from Thrace and Sudan, who initially came 
together at Thrace Regional Business Forum organized 
by the Development Agency of Thrace in Çorlu last De-
cember, met again to discuss cooperation possibilities.  
The minister of Investment in Sudan, Adda Alla Ahmed 
who came to Tekirdağ as part of a two-day program, 
Consul General in Istanbul, Asım Mukhtar and accompa-
nying committee visited agricultural machinery producers 
in Hayrabolu and Muratlı, and also vegetable oil and flour 
plants.  The committee receiving sector news from the 
producers called investors to invest in Sudan. 

The Minister of Investment of Sudan, Adda Alla Ahmed 
meeting a lot of non-governmental organizations in the region 
gave information about Sudan in his meetings. Emphasizing 
the investment gap in agriculture, livestock, feed production, 
leather, textile and agriculture machinery, Sudanese minister 
invited Thracian businessmen to invest in Sudan. 

Speaking after the minister, Secretary General of Thrace 
Development Agency Mahmut Şahin emphasized Sudan 
is a large market and stated that they invited Sudanese 
committee to Tekirdağ for Thracian companies to take ad-
vantage of this market. He also added that the relation 
between Sudan and Turkey is improving as win-win rela-
tion and cooperation in different fields will make important 
contributions to both countries. Members of Hayrabolu 
Chamber of Commerce and Industry had an opportunity 
of bilateral meeting with the Minister of Investment of Su-
dan and Istanbul Consul General of Sudan. 

Tekirdağ, Sudan heyetiyle ikinci buluşmasını gerçekleş-
tirdi. İlk olarak geçen yıl Aralık ayında Çorlu’da Trakya Kal-
kınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından düzenlenen Trakya 
Bölgesel İş Forumu’nda bir araya gelen Trakyalı ve Sudanlı 
iş adamları, işbirliği imkanlarını konuşmak üzere tekrar bu-
luştu. İki günlük bir program kapsamında Tekirdağ’a gelen 
Sudan Yatırım Bakanı Adda Alla Ahmed, Sudan İstanbul 
Başkonsolosu Asım Muhtar ve beraberindeki heyet, Hay-
rabolu ve Muratlı’daki tarım makineleri üreticilerini, bitkisel 
yağ ve un sanayi işletmelerini gezdi. Üreticilerinden sektör 
hakkında bilgiler alan heyet, yatırımcıları Sudan’da yatırım 
yapmaya çağırdı. 

Bölgedeki birçok sivil toplum kuruluşuyla görüşmeler 
yapan Sudan Yatırım Bakanı Adda Alla Ahmed, yaptığı 
toplantılarda Sudan hakkında bilgiler verdi. Tarım ve hay-
vancılık, yem üretimi, deri, tekstil, tarım makineleri alanında 
ülkesinde yatırım açığı bulunduğunu vurgulayan Sudanlı 
Bakan, Trakyalı işadamlarını ülkesine yatırım yapmaya da-
vet etti.  

Sudan Yatırım Bakanı’ndan sonra söz alan Trakya Kal-
kınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sudan’ın 
büyük bir pazar olduğuna vurgu yaparak bu pazardan 
Trakya firmalarının da yararlanması adına Sudan Heyetini 
Tekirdağ’a davet ettiklerini söyledi. Sudan ve Türkiye ara-
sındaki ilişkilerin kazan-kazan şeklinde ilerlediğini belirterek 
farklı alanlarda yapılacak işbirliklerinin iki ülkeye de önemli 
katkılar sağlayacağını vurguladı. Hayrabolu Ticaret ve Sa-
nayi Odası üyeleri Sudan Yatırım Bakanı ve Sudan İstanbul 
Başkonsolosu ile ikili görüşme yapma fırsatı da buldu.
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Honeywell 750 milyon dolar 
yatırım yapacak

Honeywell to invest 
750 million dollars
................................................................

Nigeria based Honeywell Group plans to invest millions of dollars to fund growth for its business 
including the flour mills.

Nijerya merkezli Honeywell Group, un değirmeninin de dahil olduğu işletmesini büyütmek için mil-
yonlarca dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

According to the news of Reuters, Nigerian conglomer-
ate, Honeywell Group is planning to invest 750 million dol-
lars over the next 2-3 years to fund growth for its business-
es and will list one or two subsidiaries on the local exchange 
market. According to the news of Reuters, Chairman of 
Honeywell Group, Oba Otudeko said they had a plan to 
invest up to 150 billion naira in the next 2-3 years and they 
have already started. He also added that 50 billion naira of 
that investment would be in Honeywell Flour Mills. 

The company has a market capitalization of 117.5 mil-
lion dollars and is the country's second-biggest maker 
of pasta. Also, Otudeko said the parent firm, set up 40 
years ago, was recapitalizing the flour milling business in 
a bid to remain competitive. The parent has invested 20 
billion naira in the past two years across its businesses. 
Acknowledging that consumers in Africa’s most popu-
lous nation had been hit by a devaluation of the naira 
currency, triggered by a sharp drop in the price of oil, Ni-
geria’s main export, Otudeko said he expected his busi-
ness to weather the storm by continuing investments. 

Nijeryalı holding Honeywell Group, önümüzdeki 2-3 yılda 
işletmesini büyütmek için 750 milyon dolar yatırım yapmayı 
ve bir ya da iki bağlı şirketini de yerel borsada kote etmeyi 
planlıyor. Reuters’un haberine göre, Honeywell Grup yöne-
ticisi Oba Otudeko da, önümüzdeki 2, 3 yıl içerisinde 750 
milyon dolarlık yatırım planları olduğunu ve yatırıma şim-
diden başladıklarını ifade etti. Otudeko, bu yatırımın 250 
milyon dolarının Honeywell Flour Mills için kullanılacağını 
da sözlerine ekledi. 

Honeywell Group 117.5 milyon dolarlık pazar sermaye-
sine sahip ve ülkenin ikinci büyük makarna üreticisi. Otu-
deko, 40 yıl önce kurulan ana firmanın, piyasada rekabet 
edebilmek için un değirmeni işletmesinin sermayesini de bir 
ihaleyle yeniden düzenlediklerini söyledi ve ana firmanın iki 
yıl önce 20 milyar nairalık yatırım yaptığını da sözlerine ekle-
di. Nijerya’nın ana ihracat ürünü olan petrolün fiyatındaki ani 
düşüş ve bununla birlikte para birimi nairanın değer kaybet-
mesi nedeniyle Afrika’nın en kalabalık ülkesindeki tüketicile-
rin etkilendiğini belirten Otudeko, yatırımlara devam ederek 
işletmelerinin bu fırtınadan çıkabileceğini umduğunu söyledi.

Olam’dan SRI-Rice’a ödül

Olam Prize for SRI-Rice
................................................................

Olam International announced that the Olam International Prize for innovation in Food Security has 
been awarded to the SRI International Network and Resources Center (SRI-Rice).

Olam International, “Olam International Gıda Güvenliğinde Yenilik Ödülü”nün, SRI Uluslararası Ağ 
ve Kaynaklar Merkezi’ne (SRI-Rice) verildiğini duyurdu. 

Olam International, a leading global agri-business oper-
ating across the value chain in 65 countries, announced 
that the Olam International Prize for Innovation in Food Se-
curity with a prize value of 50,000 dollars has been award-
ed by an international jury panel to Professor Norman 

65 ülkedeki değer zinciriyle, küresel tarım endüstrisin-
deki lider şirketlerden Olam International, 50.000 USD 
değerindeki “Olam International Gıda Güvenliğinde Yeni-
lik Ödülü”nün Montpellier, Fransa’da düzenlenen 3. İklim-
Akıllı Tarım Küresel Bilim Konferansı’nda, uluslararası jüri 
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Satake, Güney Kore’de 
un değirmeni kuruyor

Satake to build a flour 
mill in South Korea
..............................................................

Japan-based company Satake is building a wheat flour mill for South Korea’s flour milling company 
Mildawon.

Japonya merkezli firma Satake, Güney Koreli un üreticisi Mildawon firması için buğday unu değir-
meni inşa ediyor.

Satake has announced that they received an order for 
a 160 t/d hard wheat flour milling plant from the flour 
milling company Mildawon Co., Ltd. The company is a 
member of South Korea’s largest confectionery and bak-
ery Company, SPC group. The plant will be completed in 
December 2015.

The SPC group operates about 3,200 stores under 
the brand “Paris Baguette” in South Korea. The group is 
the largest confectionery and bakery company in South 
Korea and It also has about 180 stores in China, USA, 
Vietnam, Singapore and France.

Satake received orders for 480 t/d hard wheat flour 
milling plant (A mill) in 2009 and 360 t/d soft wheat flour 
milling plant (B mill) in 2011. These mills operate at full 
capacity. To expand the production capacity, construc-
tion of 160 t/d hard wheat flour milling plant (C mill) 
was planned in 2014. Satake received an order for C 
mill in December 2014 as a result of A and B mills suc-
cessfully operation and Satake’s flour milling technology 
being highly rated. The mill is to be used for both rye 
and durum wheat. The material is used for rye bread 
and pasta.

Satake, un üretimiyle bilinen Mildawon Co. Ltd. şir-
ketinden 160 ton/gün kapasiteli buğday unu değirmeni 
siparişi aldığını duyurdu. Firma, Güney Kore’nin en bü-
yük şekerleme ve unlu mamuller şirketi SPC grubunun 
bir üyesi. Tesis 2015 yılının Aralık ayında tamamlanacak. 

SPC Grup, Güney Kore’de “Paris Baguette” adı al-
tında 3,200 mağazanın işletmesinden sorumlu. Grup, 
Güney Kore’deki en büyük şekerleme ve unlu mamuller 
firması olmakla birlikte, Çin, ABD, Vietnam, Singapur ve 
Fransa’da da 180 işletmeye sahip. 

Satake, 2009 yılında 480 ton/gün kapasiteli sert buğ-
day unu değirmeni (Tesis A) ve 2011 yılında 360 ton/gün 
kapasiteli yumuşak buğday unu değirmeni (Tesis B) sipa-
rişi almıştı. Bu değirmenler şuanda tam kapasiteyle çalışı-
yor. 2014 yılında ise üretim kapasitesini artırmak için 160 
ton/gün sert buğday unu değirmeninin (Tesis C) yapımı 
planlandı. A ve B tipi tesislerin başarılı şekilde işlemesi 
ve Satake’nin un değirmencilik teknolojisinin çok beğenil-
mesi üzerine, bir değirmen siparişi (Tesis C) daha alındı. 
Tesis 2015 yılında tamamlanacak. Bu değirmen hem çav-
dar hem de durum buğdayı için kullanılacak ve elde edilen 
ürün, çavdar ekmeği ve makarna yapımında kullanılacak.   

Uphoff and the SRI International Network and Resources 
Center (SRI-Rice), at the 3rd Global Science Conference 
on Climate Smart Agriculture in Montpellier, France. 

SRI-Rice, which is housed at Cornell University (New 
York), has been promoting research and facilitating knowl-
edge-sharing on the System of Rice Intensification, a 
climate-smart methodology with outstanding results for 
rice production that is surprisingly counter-intuitive.  The 
system requires 80-90% less rice seeds, up to 50% less 
water and in many instances no fertilizer. 

tarafından Profesör Norman Uphoff ve SRI Uluslararası Ağ 
ve Kaynaklar Merkezi’ne (SRI-Rice) verildiğini duyurdu. 

Cornell Üniversitesi’nde (New York) bulunan SRI-Rice, 
genel kanının aksine pirinç üretiminde şaşırtıcı derecede 
üstün sonuçlar veren bir iklim-akıllı yöntem olan Çeltik 
Yetiştiriciliğinde İyileştirme Sistemiyle ilgili araştırmalar ya-
pıyor ve bilgi paylaşımına olanak sunuyor. İyileştirme Sis-
temi, yüzde 80-90 daha az pirinç tohumuna ve yüzde 50 
daha az suya ihtiyaç duyuyor ve çoğu durumda gübreye 
de ihtiyaç duymuyor. 
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Stating, “The developments for grain and pulses 
production and trade have achieved the target 
during our ministry. We have accelerated the 
studies on diversification for quality and high ca-
pacity production”, the minister of Food, Agricul-
ture and Livestock, M. Mehdi Eker also adds as 
follows about pulses: “So as not to have a prob-
lem in pulses production both today and in the 
future, and also in order to ensure the security of 
supply and remain as an exporter country, stud-
ies carried out by the Ministry are expedited.”

“Bakanlığımız döneminde hububat ve bakliyat 
üretim ve ticaretindeki gelişmeler hedeflenen 
noktaya ulaşmıştır. Kaliteli ve verimi yüksek üre-
tim için yeni çeşit geliştirme çalışmalarına hız 
verdik.” diyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı M. Mehdi EKER, bakliyatla ilgili ayrıca şunları 
ekliyor: “Gerek içinde bulunduğumuz dönemde 
gerekse önümüzdeki yıllarda bakliyat tüketimin-
de bir sorun yaşanmaması ve arz güvenliğimizin 
sağlanarak, bu alanda ihracatçı bir ülke özelliği-
mizi devam ettirmemiz yönünde bakanlığımızca 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır.”

The Minister of Food, 

Agriculture and Livestock, 

M. Mehdi EKER:

“THE MINISTRY REACHED THE 

TARGET IN GRAIN AND PULSES”
..............................................................................

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 M. Mehdi EKER:

“BAKANLIĞIMIZ HUBUBAT VE 

BAKLİYATTA HEDEFLENEN 

NOKTAYA ULAŞMIŞTIR”
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It seems that The Ministry of Food, Agriculture and Live-
stock that has made significant efforts to increase agri-
cultural production and particularly quality production in 
recent years will focus on pulses in the upcoming period. 
Having been The Minister of Food, Agriculture and Live-
stock for 10 years and contributed to the declaration of 
International Year of Pulses a lot, M. Mehdi EKER stated 
that they are preparing an Action Plan for International 
year of Pulses and determined 3 titles. Expressing these 
titles as “R&D studies and Production Increase”, “To in-
crease pulses consumption and promotion of pulses” and 
“Contributions of pulses to health”, The Minister EKER 
also mentions that targets for production and trade of 
grain and pulses have been achieved during his ministry. 

The minister EKER answered our Magazine’s questions 
about the works that he has done for the last 10 years 
and the works to be done in the upcoming period. 

Mr. Eker, as The Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock, you have succeeded many works in an at-
tempt to increase agricultural production and quality 
production in particular. Could you tell us about the 
works that you, as the ministry, have done for agricul-
tural production (grain and pulses)?  
Yes, in an attempt to increase the production and ef-
ficiency in agriculture, enhance the quality, infuse the 
product diversification and modern technics to the farm-
ers, we carry out Plant Production Development Project 
in 81 cities. 

In the last ten years of our country, we have recorded a 
significant progress in plant production using the exist-
ing agricultural infrastructure and potential. Through in-
creased efficiency and quality along with the production, 
ensuring product diversification, forming the domestic 
and foreign market-oriented production and also using 
the product processing and evaluation capacity in a high 
level, our national income has increased in a consider-
able amount. 

Within the frame of The Agricultural Law number 5488 
enacted in 2006 in particular, priorities and targets of 
agricultural policies in Turkey have been decided. In an 
effort to reach these targets, a considerable increase in 
agricultural support has been recorded in recent years. 
We are supporting in many fields such as deficiency pay-
ments for plant production, certificated crop and sap-
ling, the analysis of diesel-fertilizer-soil, organic farming 
practices, supporting the rural development investments. 
Besides, the efficiency of the supports given by the min-
istry and increase in quality production caused by carried 
operations reflect upon the plant production value of the 
products, increase the gross product of the agriculture 

Son yıllarda tarımsal üretimin attırılması, özellikle de ka-
liteli üretime yönelik önemli çalışmalara imza atan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, önümüzdeki süreçte 
bakliyata odaklanacak gibi görünüyor. Yaklaşık 10 yıldır 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan olarak görev yapan 
ve 2016’nın Dünya Bakliyat Yılı ilan edilmesine önemli 
oranda katkı sağlayan M. Mehdi EKER, Bakanlık olarak 
Dünya Bakliyat Yılı faaliyetlerine yönelik bir Eylem Planı 
hazırladıklarını ve 3 konu başlığı belirlediklerini belirtiyor. 
Bu konu başlıklarını “Ar-Ge çalışmaları ve üretimin arttı-
rılması”, “baklagil tüketiminin arttırılması ve baklagillerin 
tanıtılması” ve “baklagillerin sağlıklı beslenmeye katkıları” 
olarak açıklayan Bakan EKER, bakanlığı döneminde hu-
bubat ve bakliyat üretimi ile ticaretinde hedeflenen nokta-
ya ulaştıklarını da belirtiyor. 

Bakan EKER, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
son 10 yıldır yaptığı çalışmalar ve önümüzdeki süreçte 
yapacağı çalışmalar hakkında dergimizin sorularını yanıt-
ladı. 

Sayın Eker, son yıllarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı olarak tarımsal üretimi arttırmak, özellikle 
de kaliteli üretimi arttırmak amacıyla birçok çalışma-
ya imza attınız. Öncelikle bize Bakanlık olarak tarımsal 
üretime yönelik (hububat ve bakliyat) yaptığınız bu ça-
lışmalardan biraz bahseder misiniz?
Evet, tarımsal üretim ve üretimde verimliliğin arttırılma-
sı, kalitenin yükseltilmesi, ürün çeşitlendirme ve modern 
tarım tekniklerinin çiftçilere benimsetilmesi amacıyla Ba-
kanlık olarak 81 ilde Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 
yürütmekteyiz. 

Geçen 10 yıllık dönemde ülkemizin mevcut tarımsal alt-
yapısını ve potansiyelini kullanarak bitkisel üretimde ciddi 
ilerlemeler kaydettik. Aynı şekilde üretim ile birlikte verim 
ve kalitenin artması, ürün çeşitliliğinin sağlanması, iç ve 
dış pazar odaklı üretimin şekillenmesi, ayrıca ürün işleme 
ve değerlendirme kapasitesinin üst düzeyde kullanımı ile 
ülkemizin milli gelirinde de önemli artış yaşandı.

Özellikle 2006 yılında yayımlanan 5488 sayılı Tarım Ka-
nunu çerçevesinde, Türkiye’de tarım politikalarının ön-
celikleri ve hedefleri belirlendi. Bu hedeflere ulaşmak için 
de son yıllarda tarımsal desteklemelerde önemli artışlar 
sağladık. Bitkisel üretim sektörüne yönelik fark ödemesi, 
sertifikalı tohum ve fidan, mazot-gübre-toprak analizi, or-
ganik ve iyi tarım uygulamaları, kırsal kalkınma yatırımları-
nın desteklenmesi gibi birçok kalemde destekleme öde-
mesi yapıyoruz. Bunun yanı sıra bakanlığımızca verilen 
desteklerin etkinliği ve yürütülen faaliyetler sonucu sağ-
lanan kaliteli üretim artışı, ürünlerin bitkisel üretim değer-
lerine yansımakta ve tarım sektörünün gayri safi hasılasını 
yükseltmekte, ihracat potansiyelini artırmaktadır. Ayrıca, 
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sector and enhance the export capacity. In an attempt 
for producer, industrialists, tradesman, exporter and 
other related non-governmental organizations to take 
an active role in developing policies on grain and pulses, 
and also to solve the problems of the sector in a unity, 
National Pulses Council and National Grain Council have 
been founded in 2010. 

On the other hand, we started significant studies for ag-
ricultural land reclamation. With the intent to give farm 
development services and reclaim the land by determin-
ing salty, salty-alkaline and alkaline lands with drainage 
failure due to the groundwater rise, closed drainage in 
farms and farm development services are being imple-
mented. With these projects, increasing the agricultural 
production and efficiency is provided by decreasing the 
groundwater level under the plant roots and cleaning the 
salt in the areas with drainage failure and salty-alkaline 
lands.  At the same time, agricultural infrastructure has 
been improved by reclaiming the lake areas in the villages 
and roads in the villages and on farms.  

Within this frame, a closed drainage project has been 
completed so far on the land of 33 thousand hectare in 
the plain of Harran in Şanlıurfa. Farm drainage and farm 
development process have been completed in the area 
of 15 thousand hectare as well. While farm drainage and 
farm development processes are being completed on the 
area of 2 thousand 302 hectare in the plain of Amasya 
Suluova-Geldingen, 2 thousand of 590 hectare of the 
closed drainage project land which started on the land 
of 6 thousand 500 hectare in the plain of Mersin Aşağı 
Seyhan  has been completed. 

Within the context of the Rural Development Investment 
Program that we started in 2006 with an effort to en-
hance the agricultural production and quality, we donate 
50 percent for the installation of individual pressure irriga-
tion systems. 

Thanks to the agricultural and meteorological observa-
tion station founded within the scope of TARBIL Project, 
and data of soil, topography and climate for all the prod-
ucts, early warning and immediate response for some 
diseases contribute the quality production

During your ministry, what developments have oc-
curred for the production of grain and pulses in Turkey 
and foreign trade of these products? What is the cur-
rent place of Turkey in global grain and pulses sector 
in terms of production and trade? 
Total plant production amount of Turkey which was 98,1 
million tons in 2002 has risen to 106,5 million tons in 
2014 by increasing 8,6 percent. In this period, total value 

hububat ve baklagil ile ilgili politikaların geliştirilmesinde 
üretici, sanayici, tüccar, ihracatçı ve ilgili diğer sivil toplum 
kuruluşlarının etkin rol alması ve sektörün sorunlarının bir 
bütünlük içerisinde çözümlenmesi amacıyla 2010 yılında 
Ulusal Baklagil Konseyi ve Ulusal Hububat Konseyi’ni 
kurduk.

Diğer taraftan tarım arazilerinin ıslahı noktasında da 
önemli çalışmalar başlattık. Taban suyu yükselmesi ne-
deniyle drenaj problemli alanlarda; tuzlu, tuzlu-alkali ve 
alkali sahaların tespit edilerek arazinin ıslah edilmesi ve 
tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılması amacıyla Tarla 
İçi Kapalı Drenaj ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Proje-
leri uygulanıyor. Bu projelerle, drenaj problemli sahalarda 
ve tuzlu-alkali arazilerde, taban suyu seviyesini bitki kök 
bölgesinin altına indirerek tuzun yıkanmasıyla tarımsal 
üretimin ve verimin arttırılması sağlanıyor. Aynı zamanda 
köy içi göl alanları, köy içi ve tarla yolları ıslah edilerek 
tarımsal alt yapı iyileştiriliyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 
Şanlıurfa Harran Ovası’nda 33 bin hektar alanda kapalı 
drenaj projesini tamamlandık. 15 bin hektar alanın da tar-
la içi drenaj ve tarla içi geliştirme işlemlerini bitirdik. Yine 
Amasya Suluova-Geldingen Ovası’nda 2 bin 302 hektar 
alanda tarla içi drenaj ve tarla içi geliştirme hizmetlerini 
tamamlarken, Mersin Aşağı Seyhan Ovası’nda da 6 bin 
500 hektar alanda başlayan kapalı drenaj projesinin 2 bin 
590 hektar alanını bitirdik. 

Ayrıca tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak ama-
cıyla, 2006 yılında başlattığımız Kırsal Kalkınma Yatırım-
larının Desteklenmesi Programı kapsamında, bireysel 
basınçlı sulama sistemlerinin kurulumuna yüzde 50 hibe 
desteği veriyoruz. 

TARBİL Projesi kapsamında kurulan zirai ve meteorolojik 
gözlem istasyonları sayesinde de tüm ürünler için elde 
edilen toprak, topografya ve iklimsel verilerle, bazı hasta-
lıklara bağlı gelişimlerin erken uyarısı ve anında müdaha-
lesi ile kaliteli üretime katkı sağlıyoruz. 

Bakanlığınız döneminde Türkiye’nin hububat ve bakli-
yat üretiminde ve de bu ürünlerin dış ticaretinde nasıl 
bir gelişme oldu? Türkiye şuan itibariyle dünya hubu-
bat ve bakliyat sektöründe hem üretim hem ticaret açı-
sından hangi noktada?
Türkiye’nin 2002 yılında 98,1 milyon ton olan toplam bit-
kisel üretim miktarı, 2014 yılında yüzde 8,6 artarak 106,5 
milyon tona yükseldi. Bu dönemde bitkisel ürün grupları-
nın toplam üretim değeri ise 33 milyar liradan yüzde 197 
artışla yaklaşık 98 milyar liraya ulaştı. 
 
Son yıllarda baklagillerde üretim miktarı nispeten gerilese 
de Bakanlığımızca uygulanan politikaların sonucunda, bi-
rim alandan elde edilen verim miktarı önemli oranda arttı. 
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of plant products production has reached to 98 billion lira 
from 33 billion lira with an increase of 197 percent. 

Although the production amount of pulses has regressed 
relatively in recent years, efficiency per unit area has in-
creased in a considerable amount as a result of the poli-
cies implemented by the Ministry. In comparison to 2002, 
efficiency in lentil has risen 21 percent, chickpea 18 per-
cent and dry beans 71 percent in 2014. Efficiency rate of 
pulses in Turkey is above the world average considering 
the current production amount per unit. 

Just as our country has an important place in the world 
in terms of consumption amount of pulses products, it 
has had a role as an exporter country historically. As a 
country, we are involved in world markets with supply 
and demand conditions, price, cost, climate conditions 
and early harvest advantages.   

Turkey is one of the most important lentil exporter coun-
tries thanks to its export amount of 202 thousand tons. 
Turkey exports pulses within the scope of Inward Pro-
cessing Regime (IPR). By processing food, domestic 
value adding is provided through the export in question. 
So as not to have supply deficiency again, tariffs imple-
mented in imports, custody rates, production, consump-
tion and trade sector are observed in every aspect by 
the Ministry and required precautions are being taken. 
Increasing the deficiency payments for pulses has been 
ensured in 2015 and stubble planting system, precau-
tions to allow for pulses in fallow lands and areas on al-
ternation are being taken by the Ministry too. 

Turkey has made a significant progress in export of wheat 
products in recent years. Thanks to these developments, 

2002 yılına göre 2014 yılı itibariyle verimlilikte mercimekte 
yüzde 21, nohutta yüzde 18 ve kuru fasulyede yüzde 71 
artış sağlandı. Türkiye’nin baklagil verimi, birim alandan 
elde edilen mevcut üretim miktarları dikkate alındığında, 
dünya ortalamalarının üzerinde seyretmektedir. 

Ülkemiz, baklagil ürünlerinde tüketim oranları açısından 
dünyada önemli bir yere sahip olduğu gibi tarihsel ola-
rak da ihracatçı konumundadır. Baklagil üretiminde ve dış 
ticaretinde dünyada önemli bir role sahibiz. Ülke olarak 
dünya piyasalarında arz/talep durumu, fiyat, maliyet, iklim 
koşulları ve erken hasat avantajları ile yer almaktayız. 

Türkiye, 202 bin ton ihracat ile dünyanın en önemli mer-
cimek ihracatçısı ülkelerinden birisidir. Ülkemiz Dahilde 
İşleme Rejimi (DİR) kapsamında baklagil ithalatı yapmak-
tadır. Söz konusu ithalatla, ürün işlemesi yapılarak, yurt 
içinde katma değer sağlanmaktadır. Yaşanan arz noksan-
lığının ileriki senelerde yaşanmaması için Bakanlığımızca; 
baklagil ürünleri kapsamında ithalatta uygulanan gümrük 
vergisi, gözetim oranları, üretim, tüketim ve ticaret sektö-
rü her yönüyle izlenmekte ve gerekli tedbirler alınmakta-
dır. 2015 yılı için baklagil ürünlerine yapılan Fark Ödemesi 
Desteği’nin arttırılması sağlanmış olup, anıza ekim sis-
temi, nadas alanlarında ve münavebede baklagillere yer 
verilmesine yönelik tedbirler Bakanlığımızca alınmaktadır.

Türkiye, son yıllarda buğday mamulleri ihracatında da 
önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmelerle Türkiye, 
dünyanın önemli unlu mamuller ihracatçısı konumuna 
gelmiştir. 2014 yılında, yaklaşık 2,2 milyon ton un, 735 
bin ton makarna, 409 bin ton bisküvi, 212 bin ton bulgur 
ve 28 bin ton irmik ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu ihraca-
tın değer olarak karşılığı ise yaklaşık 2,52 milyar dolardır.
Bu veriler ışığında genel tabloya baktığımız zaman Türkiye 
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Turkey has become one of the leading flour products ex-
porters in the world. Nearly 2,2 million tons of flour, 735 
thousand tons of pasta, 409 thousand tons of biscuit, 
212 thousand tons of bulghur and 28 thousand tons of 
semolina have been exported in 2014. Value of this ex-
port activity is 2,52 billion dollar. 

In the light of this information, Turkey is the leader flour 
exporter in 2011 on the basis of both amount and value. 
In 2012, Turkey ranks as second in amount and first in 
value; in 2013 it ranks as first both in amount and in value.  

In pasta export, Turkey comes right after Italy. In 2013, 
pasta had the highest increase rate among the finished 
products. 
By 2013, regarding the pulses production, world len-
til production is 4,95 million tons and Turkey ranks as 
third in the world with 8,4 percent share (417 thousand 
tons). By 2013 again, global chickpea production is 13,1 
million tons and Turkey ranks as forth with 3,9 percent 
share (506 thousand tons). Likewise, by 2013, global dry 
beans production is 23,1 million tons and Turkey ranks as 
twenty third with 0,8 percent share (195 thousand tons). 
Besides being an important country in global pulses pro-
duction and trade, its share in global pulses trade is 3 
percent. 

Turkey is a self-sufficient country in pulses. According to 
the data of 2012 and 2013, self-sufficiency of Turkey is 
122 percent in lentil (4kg/year per capita), 100 percent 
in chickpea (6 kg/year per capita), and 83 percent in dry 
bean (3 kg/year per capita). 

In 2014, the production amount of corn has increased 170 
percent, of paddy rice 131 percent, of rye 36 percent, in 
comparison to 2001. Wheat has the same yield as it is in 
2001 and the production is 19 million tons in 2014.  

Have the developments in grain and pulses produc-
tion and trade reached to the point that you targeted 
during your ministry? What are your targets about 
grain and pulses production and trade and also the 
projects that you are planning?  
The developments for grain and pulses production and 
trade have achieved the target during our ministry. We 
have accelerated the studies on diversification for qual-
ity and high capacity production. Since 1963, 107 edible 
pulses types in total have been developed by public, uni-
versity and private sector. All the types being used cur-
rently in pulses production in Turkey are the local types 
that were developed in research institutes of the Ministry. 
33 pulses project in total are being carried out at the in-
stitutions and stations of the Ministry. So as not to have 
a problem in pulses production both today and in the 

un ihracatında 2011 yılında hem miktar hem de değer 
bazında birinci, 2012 yılında miktar olarak ikinci, değer 
olarak birinci; 2013 yılında da hem miktar hem de değer 
bazında birinci sıra yer almıştır.

Makarna ihracatında ise Türkiye İtalya’nın ardından ikinci 
sıradadır. 2013 yılında, mamul madde ihracatında en faz-
la artış makarna ihracatında yaşanmıştır.

Bakliyat üretiminde 2013 yılı itibariye dünya mercimek 
üretimi 4,95 milyon ton olup; ülkemiz yüzde 8,4 pay (417 
bin ton) ile dünyada 3. sırada yer almıştır. Yine 2013 yılı 
itibariye dünya nohut üretimi 13,1 milyon ton olup; ülke-
miz yüzde 3,9 pay (506 bin ton) ile dünyada 4. sırada 
yer almaktadır. Aynı şekilde 2013 yılı itibariye dünya kuru 
fasulye üretimi 23,1 milyon ton olup; ülkemiz yüzde 0,8 
pay (195 bin ton) ile dünyada 23. sırada yer almaktadır. 
Ülkemiz dünya bakliyat üretimi ve ticaretinde önemli bir 
ülke olmakla beraber dünya bakliyat ticareti içerisinde 
yüzde 3 paya sahiptir.

Türkiye baklagillerde kendine yeter bir ülkedir. 2012 ve 
2013 dönemi verilerine göre ülkemizin kendine yeterlilik 
durumu kırmızı mercimekte yüzde 122 (kişi başı tüketim 
4 kg/yıl), nohutta yüzde 100 (kişi başı tüketim 6 kg/yıl), 
kuru fasulyede ise yüzde 83’tür (kişi başı tüketim 3 kg/yıl).

2001 yılına kıyasla 2014 yılında sırasıyla dane mısırın üre-
tim miktarında yüzde 170, çeltikte yüzde 131, çavdarda 
yüzde 36 oranlarında artış yaşanmıştır. Buğday ise 2001 
yılı ile aynı rekolteye sahibiz ve üretimimiz 2014 yılında 19 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Bakanlığınız döneminde hububat ve bakliyat üreti-
mindeki ve ticaretindeki gelişmeler, hedeflediğiniz 
noktaya ulaşabildi mi? Hububat ve bakliyat üretimi ve 
ticaretiyle ilgili hedefiniz ve bunun için yapmayı plan-
ladığınız çalışmalar nelerdir?
Bakanlığımız döneminde hububat ve bakliyat üretim ve 
ticaretindeki gelişmeler hedeflenen noktaya ulaşmıştır. 
Kaliteli ve verimi yüksek üretim için yeni çeşit geliştirme 
çalışmalarına hız verdik. 1963’ten bugüne kadar kamu, 
üniversite ve özel sektör tarafından toplam 107 yemeklik 
tane baklagil çeşidi geliştirilmiştir. Bu 107 çeşidin 84 tanesi 
(%78’i), Bakanlığımızın araştırma enstitülerinde ve istas-
yonlarında geliştirilmiştir. Türkiye’de şu anda bakliyat üre-
timinde kullanılan çeşitlerin tamamı Bakanlığımız araştırma 
enstitülerinde geliştirilen yerli çeşitlerdir. Bakanlığımızın 
araştırma enstitülerinde/istasyonlarında toplam 33 baklagil 
projesi yürütülüyor. Gerek içinde bulunduğumuz dönemde 
gerekse önümüzdeki yıllarda bakliyat tüketiminde bir sorun 
yaşanmaması ve arz güvenliğimizin sağlanarak, bu alanda 
ihracatçı bir ülke özelliğimizi devam ettirmemiz yönünde 
bakanlığımızca sürdürülen çalışmalara hız verildi. 
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future, and also in order to ensure the security of supply 
and remain as an exporter country, studies carried out by 
the Ministry are expedited. 

Due to the drought in 2014, Turkey had some loss in 
comparison to the previous years. Increase poten-
tial for production has risen through the winter falls 
in 2015. What could you tell us about the decrease 
amount in 2014 and the effects of this to the sector? 
Despite the drought and unfavorable climate conditions 
last year, efficiency per unit has increased in general 
depending on the increase in irrigated farming areas. 
Accordingly, total grain production of Turkey which was 
30,8 million tons in 2002 reached to 32,7 million tons in 
2014 by increasing 6,11 percent. 

As well as the general policies determined in the frame 
of the Agricultural Law with regard to agricultural sector, 
strategic plan, strategic area, aims and targets for 2013-
2017 period of the Ministry have been determined. Thus, 
a strategic plan has been formed to provide the desired 
infrastructural transformation, prevent or reduce the ef-
fects of global climate change and possible crises and 
enable the adaptation to international obligations. 

Evaluating the supply and demand condition of wheat 
that is strategically important for Turkey, wheat produc-
tion is between 17,2 and 22,05 million tons while cultivat-
ed area has remained between 7,5 and 9,8 million hect-
are for the last twenty years. In parallel with increased 
population, considering the increased wheat demand 
and consumption amount of wheat-based products like 
bread and bulghur, including feed, it seems that the need 
for wheat is around 18,5 and 19 million tons in Turkey. 
Minimum annual wheat requirement is 17.504.887 tons 

Türkiye, 2014 yılında kuraklıktan dolayı hububat üre-
timinde önceki yıllara kıyasla bir miktar kayıp verdi. 
2015 yılında ise kış yağışlarıyla birlikte üretimdeki artış 
beklentisi arttı. 2014 yılındaki düşüş miktarı ve sektöre 
etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Geçen yıl yaşanan kuraklığa ve olumsuz iklim koşullarına 
karşın son yıllarda sulu tarım alanlarındaki artışa bağlı ola-
rak genel itibariyle birim alandan elde edilen verim arttı. 
Buna göre, 2002 yılında 30,8 milyon ton olan toplam hu-
bubat üretimimiz 2014 yılında yüzde 6,11 oranında arta-
rak 32,7 milyon tona ulaştı.

Tarım sektörüyle ilgili Tarım Kanunu çerçevesinde belir-
lenen genel politikaların yanında, bakanlığımızın 2013-
2017 Dönemi Stratejik Planı ile stratejik alan, amaç ve 
hedefler belirlendi. Böylece tarım sektöründe beklenen 
yapısal dönüşümü sağlayacak, küresel iklim değişikliği 
ve olası krizlerin etkilerini engelleyecek veya azaltacak, 
ayrıca uluslararası taahhütlere uyumu kolaylaştıracak 
tarımsal politikalara yön verecek bir stratejik planlama 
oluşturuldu.

Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip buğdayın arz ve 
talep durumu değerlendirildiğinde, son yirmi yılda buğ-
day ekim alanları 7,5 - 9,8 milyon hektar alan arasında 
değişirken, üretimin ise 17,2 – 22,05 milyon ton arasında 
gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte artan nüfusa 
paralel olarak buğday talebi arttığı, ekmek ve bulgur gibi 
buğdaya dayalı unlu mamuller ile yemlik dâhil diğer tüke-
timler dikkate alındığında buğday ihtiyacımızın yıllık 18,5-
19 milyon ton seviyelerinde olduğu anlaşılmaktadır. 2013 
verilene göre yıllık 225,3 kilogram olan kişi başı tüketim 
miktarı esas alındığında yıllık asgari buğday ihtiyacımız 
17.504.887 tondur. Bu nedenle buğday arzımız, ülke ihti-
yacımızı karşılayacak düzeydedir. 
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considering annual per capita consumption amount 
which is 225,3 kg, according to the data of 2013. Thus, 
wheat supply of Turkey is sufficient. 

Forecasted amount for agricultural supports in 2015 
has appeared in recent news. You are planning to in-
crease subsidy supports 100 percent for pulses in par-
ticular. You also led FAO to announce the year 2016 
as International Year of Pulses. What is the target of 
the Ministry for pulses? Can we expect a considerable 
increase in pulses production of Turkey in the follow-
ing years? 
So as not to have a problem in pulses production both 
today and in the future, and also in order to ensure the 
security of supply and remain as an exporter country, 
studies carried out by the Ministry are expedited. By in-
creasing the deficiency payments for pulses 100 percent 
in 2015, the Ministry has determined it as 20 kuruş per 
kg and determined payments for using the certified crop 
as 12 lira per decare. We increased the subsidy for die-
sel which was 4,60 TL per decare in 2014 to 4,85 TL in 
2015, we also increased the subsidy for fertilizer to 6,60 
TL. Besides, subsidy for soil analysis will remain as 2,5 
TL per decare in 2015 as well. 

What kind of studies and activities will be conducted 
within the scope of 2016 International Year of Pulses? 
Could you give our readers some information on this 
subject?
An Action Plan for the activities regarding International 
Year of Pulses was prepared by the Ministry in 2014 and 
three titles were determined: R&D studies, increase in 
production, increase in pulses consumption and promo-
tion of pulses, contributions of pulses to a healthy diet… 

Within these titles, deci-
sions that were taken are 
as follow: subsidies sent 
to provincial directorate 
for the projects regard-
ing edible pulses within 
Plant Production Projects 
will be used to strengthen 
the cooperation. A com-
mon public service ad will 
be prepared by the Min-
istry so as to inform and 
guide the farmers about 
pulses cultivation, product 
competition and equip-
ment. There has been a 
decrease in production 
due to the fact that edible 
pulses, notably the indus-

Bir süre önce basına yansıyan bazı haberlerde, 2015 
tarım destekleri için öngörülen rakamlar yer aldı. Özel-
likle bakliyatta, pirim desteklerini yüzde 100 arttırma-
yı hedefliyorsunuz. Ayrıca FAO’nun 2016 yılını Dünya 
Bakliyat Yılı ilan edilmesine de önayak oldunuz. Bak-
liyatla ilgili bakanlığınızın hedefi nedir? Önümüzdeki 
yıllarda Türkiye’nin bakliyat üretiminde önemli bir artış 
bekleyebilir miyiz?
Gerek içinde bulunduğumuz dönemde gerekse önümüz-
deki yıllarda bakliyat tüketiminde bir sorun yaşanmaması 
ve arz güvenliğimizin sağlanarak, bu alanda ihracatçı bir 
ülke özelliğimizi devam ettirmemiz yönünde bakanlığımız-
ca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bakanlık olarak 2015 
yılı itibariyle baklagil ürünlerine verilen fark ödemesi des-
teğini yüzde 100 oranında arttırarak, kilogram başına 20 
kuruş, sertifikalı tohum kullanım desteğini de dekara 12 
Lira olarak belirledik. Hububat ve baklagiller için 2014 yı-
lında dekara 4,60 TL olan mazot desteğini 2015 yılında 
dekara 4,85 TL’ye, 6 TL olan gübre desteğini ise 6,60 
TL’ye çıkardık. Ayrıca dekara 2,5 TL olan toprak analizi 
desteğine 2015 yılında da devam edilecektir.

2016 Dünya Bakliyat Yılı kapsamında ne tür çalışmalar 
veya etkinlikler yapılacak? Bu konuda okuyucularımızı 
bilgilendirir misiniz?
Bakanlığımızca Dünya Bakliyat Yılı faaliyetlerine yönelik 
2014 yılında bir Eylem Planı hazırlandı ve 3 konu başlığı 
belirlendi. Ar-Ge çalışmaları ve üretimin arttırılması, bak-
lagil tüketiminin arttırılması ve baklagillerin tanıtılması ve 
baklagillerin sağlıklı beslenmeye katkıları…

Bu konu başlıkları çerçevesinde alınan kararlar ise; Bit-
kisel Üretim Projeleri kapsamında yemeklik baklagillerle 
ilgili projeler için İl Müdürlüklerine gönderilen ödenek-

lerin, işbirliğini güç-
lendirecek şekilde 
kullanılmasının sağ-
lanması yönünde. 
Baklagil yetiştiricili-
ği, ürün rekabeti ve 
donanım kullanımına 
ilişkin çiftçilerin bilgi-
lendirilmesi ve yön-
lendirilmesi amacıyla 
Bakanlığımızca ortak 
kamu spotu hazırla-
nacak. GAP yöresin-
de yemeklik baklagil 
alanlarının başta en-
düstri bitkileri olmak 
üzere sulu tarıma 
kayması sonucu üre-
timde bir miktar azal-
ma olmuştur. Yörede 
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trial plants, cultivated areas, have turned into irrigated 
farming lands in GAP (Southeastern Anatolia Project). 
Research institutes/stations and Provincial directorates 
will expedite the required education-publication studies 
in an effort to increase the cold-resistant species. As well 
as the activities for 2016 International Year of Pulses, live 
TV programs that experts will attend will be prepared in 
order to create awareness. Edible pulses will be consid-
ered important additionally during the group meeting of 
provinces and regions. Studies will be made to strength-
en the institutional capacity. In an effort to ensure the 
publication projects regarding the edible pulses to ap-
pear more within the scope of intensification activities for 
the agricultural innovations, subsidies, which were sent 
to the provincial directorates for the projects regarding 
the edible pulses within the scope of Plant Production 
Projects of the Ministry, will be used to strengthen the 
cooperation. Printed mass media such as Magazines, 
leaflets, brochures and posters etc. about pulses will be 
prepared and reproduced by the Ministry and sent to the 
provinces. Leading farmers who has conducts success-
ful operations about pulses will be filmed and studies will 
start to use it in the education-publication operations 
throughout the country. Required works will be made to 
conduct encouraging prize competitions about pulses 
such as photographs; paintings etc. considering the role 
of pulses on a healthy and balanced diet, academicians 
will be included in the subject and cooperation with state 
institutions and organizations, particularly the Ministry of 
Health, by pointing out pulses to fight for obesity. 

Within this action plan, a workshop for edible pulses was 
carried out by the ministry in Konya with the participation of 
all the shareholders on 5-6 March 2014. In this workshop, 
a final declaration was prepared by working for pulses cul-
tivation, pulses trade and increasing pulses consumption.  

Besides, so as to form marketing strategies to enhance 
the production and consumption of pulses, which has 
been cultivated in Turkey traditionally but has lost its 
place due to changing consumption habits in recent 
years, to raise awareness among producers and con-
sumers and also all the segments of society, a meeting 
for 2016 International Year of Pulses was carried on 30 
January 2015. It occurred in accordance with the strate-
gies of the ministry and with the participation of related 
state institutions and organizations, shareholders in the 
sector, non-governmental organizations and leading 
farmers. In the promotion program, “Edible Pulses” and 
“Pulses Recipes” were distributed. Meals and desserts 
that were prepared regarding the recipes in Pulses Reci-
pes Book were presented to the participants. Moreover, 
pre-school children made shows about pulses to create 
awareness in all segments of society. 

soğuğa dayanıklı çeşitlerin artırılması amacıyla araştır-
ma enstitüleri/istasyonları ve İl Müdürlükleri tarafından 
gerekli eğitim-yayım çalışmalarına hız verilecek. Farkın-
dalık oluşturmak için 2016 yılı Uluslararası Bakliyat Yılı 
çalışmalarına ilave olarak konu uzmanlarının yer aldığı 
canlı TV programları düzenlenecek. İl ve Bölge Grup 
toplantılarında yemeklik baklagillere ayrı önem verilmesi 
sağlanacak, ayrıca kurumsal kapasitenin güçlendirilme-
sine yönelik çalışmalar da yapılacak. Tarımsal Yenilikle-
rin Yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında yemeklik 
baklagillere yönelik yayım projelerinin daha fazla yer al-
masını sağlamak amacıyla Bakanlığımız Bitkisel Üretim 
Projeleri kapsamında yemeklik baklagillerle ilgili projeler 
için İl Müdürlüklerine gönderdiği ödeneklerin işbirliğini 
güçlendirecek şekilde kullanılmasını sağlayacak. Bakan-
lığımızca baklagil temalı dergi, liflet, broşür ve poster, 
v.b. gibi basılı kitle vasıtaları hazırlanıp çoğaltılarak illere 
gönderilecek. Baklagil konularında alanda başarılı ça-
lışmalar yapan önder çiftçilerin çekimleri yapılarak, ülke 
genelinde yapılacak eğitim yayım çalışmalarında kullan-
mak amacıyla çalışmalar başlatılacak. Ülke genelinde 
baklagil temalı fotoğraf, resim, v.b. ödüllü teşvik edici 
yarışmaların yapılması amacıyla gerekli çalışmalar baş-
latılacak. Bakliyatın sağlıklı ve dengeli beslenmedeki rolü 
göz önünde bulundurularak akademisyenlerin de konu-
ya dâhil edilmesi sağlanacak ve obezite ile mücadelede 
baklagillerin önemine dikkat çekilerek başta Sağlık Ba-
kanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği 
sağlanacak. 

Hazırlanan bu Eylem Planı çerçevesinde; Bakanlığımız-
ca 5-6 Mart 2014 tarihinde tüm paydaşların katılımıy-
la Konya’da Yemeklik Baklagil Çalıştayı düzenlendi. Bu 
çalıştayda; Bakliyat yetiştiriciliği, bakliyat pazarlaması ve 
bakliyat tüketiminin arttırılması konularında çalışmalar ya-
pılarak sonuç bildirgesi hazırlandı.

Ayrıca; ülkemizde geleneksel olarak yetiştiriciliği yapılan, 
ancak son yıllarda hızla değişen tüketim alışkanlıklarından 
dolayı sofralarımızda hak ettiği değeri kaybeden yemeklik 
tane baklagillerin üretim ve tüketimini artıracak pazarla-
ma stratejilerinin oluşturulması, üretici ve tüketicilerin bi-
linçlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinde farkındalık 
yaratılması için Bakanlığımızca oluşturulan stratejiler doğ-
rultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sektörün 
paydaşlarının, STK’ların, önder çiftçilerin katılımı ile 30 
Ocak 2015 tarihinde, “2016 Uluslararası Bakliyat Yılı Tanı-
tım Toplantısı/Basın Duyurusu” yapıldı. Düzenlenen tanıtım 
programında; “Yemeklik Baklagiller” ve “Bakliyatlı Yemek 
Tarifleri” kitabı dağıtıldı. Katılımcılara, Bakliyatlı Yemek Ta-
rifleri kitabındaki tarifler kullanılarak hazırlanan yemekler ve 
tatlıların sunumları yapıldı. Ayrıca, toplumun tüm kesiminde 
farkındalık oluşturmak amacıyla, okul öncesi çocuklar tara-
fından baklagil temalı gösteriler yapıldı. 
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DEĞİRMEN TEKNOLOJİLERİNDE 
YENİLİKLER VE TALEPLER

Dating back to very old times, grain grinding process has covered a long dis-
tance in consequence of practices that certain innovative and result-oriented 
millers have developed through the centuries and it turned to a wide area. 
The journey that milling technologies have made up until they took their cur-
rent forms can be counted as the story of change, improvement, focusing 
on quality, innovative thinking and practicality. Currently, milling technologies 
offer us faster, more quality and result-oriented options than ever. 

Çok eskiye dayanan tahıl öğütme işlemi, yüzyıllar boyunca bazı yenilikçi ve 
sonuç odaklı değirmencilerin geliştirdiği pratik uygulamalar neticesinde bir 
hayli yol kat etmiş ve günümüzde son derece geniş bir ağa dönüşmüştür.  De-
ğirmen teknolojilerinin günümüzdeki formuna gelene kadar yaptığı yolculuk 
aynı zamanda değişimin, gelişimin, kaliteye odaklanmanın, inovatif düşünce-
nin ve pratikliğin de bir hikâyesi sayılabilir. Bugün gelinen noktada değirmen 
teknolojileri bize her zamankinden daha hızlı, kaliteli ve sonuç odaklı seçenek-
ler sunmaktadır. 

In grain processing sector which is im-
proving all the time, increasing demands 
of final consumers and fierce competition 
in the market reflect in the producers who 
are operating in processing sector and 
this shapes the expectations of produc-
ers about technologies. Expectation of a 
flour producer from technology is quite 
different from 10 years ago. Needing less 
workforce in milling technologies, expand-
ing the controlling area and centralizing it, 
maximizing the maintenance and repair 
services both for time and for practicality 
and of course, one of the key issues of 
our age, energy-saving form the base line 
for expectations. Thus, it is inevitable for 
technology producers to act upon these 
titles in their R&D studies.

Devamlı gelişen tahıl işleme sektöründe, 
nihai tüketicilerin artan talepleri ve pazardaki 
yoğun rekabet, işleme sektöründe faaliyet 
gösteren üreticilerin beklentilerine de yansı-
makta ve bu üreticilerin özellikle teknolojiden 
beklentilerini şekillendirmektedir. Bugün bir 
un üreticisinin teknolojiden beklentisi, 10 yıl 
öncesinden çok farklı. Değirmen teknolojile-
rinde iş gücüne duyulan ihtiyacın azaltılması, 
kontrol ağının genişletilmesi ve tek elde top-
lanabilmesi, bakım ve onarım gibi hizmetlerin 
hem zaman hem de pratiklik açısından ideal 
düzeye çıkarılması ve elbette çağımızın kilit 
meselelerinden biri olan enerjide tasarrufu, 
beklentilerin ana hatlarını oluşturuyor. Do-
layısıyla teknoloji üreticilerinin AR-GE çalış-
malarında bu başlıklara göre hareket etmesi 
artık kaçınılmaz bir gerçek.

INNOVATIONS AND 
DEMANDS IN MILLING 

TECHNOLOGIES 
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Değirmen Teknolojilerinde 
Yenilikler ve Trendler

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

Technology is the unique means of production today. Ex-
pectations on technology are increasing as the competition 
increases and market conditions overstrain. Technologies 
that are faster, more quality and stable, needs less work for-
ce, can be controlled from single point, have less maintenan-
ce and repair process, short and practical and also energy-
saving in particular are among the primary expectations of 
today’s producers. The same process and expectations 
apply to the grain and pulses processing sector as well. 

These expectations form the focal point of R&D studies 
of the producers and assign them new responsibilities. 
We asked the importance of technology, trends, high-
lights of today’s technology to the leading technology 
producers in milling sector. 

CEO of Ugur Promilling, Okçul BARLIK, Manager at 
Alapala Machine, Milan SHAH, General Manager of Ana 
Milling, Mustafa Kemal KORKMAZ and Board Member 
and Mechanical Engineer of Erdal Özkan A.Ş., Yasin ÖZ-
KAN answered our questions. 

Teknoloji, günümüz dünyasının yegane üretim aracı. 
Rekabet artıp piyasa şartları gittikçe ağırlaştıkça tekno-
lojiyle ilgili beklentiler de artıyor. Daha hızlı, daha kaliteli 
ve stabil, mümkün olduğunca az iş gücü gerektiren, tek 
noktadan kontrol edilebilme imkanı yüksek ve başta ener-
ji olmak üzere her nokta mümkün olan en iyi tasarrufu 
sağlayan teknolojiler, günümüzdeki üreticilerin belli başlı 
beklentileri arasında. Aynı süreç ve beklentiler hububat ve 
bakliyat işleme sektörü için de geçerli. 

Bu beklentiler, teknoloji üreticilerinin AR-GE çalışmaları-
nın odak noktasını oluşturuyor ve onlara yeni sorumluluk-
lar yüklüyor. Teknolojinin önemini, trendleri, yeni nesil tek-
nolojilerde öne çıkan özellikleri, değirmencilik sektörünün 
önde gelen teknoloji üreticilerine sorduk. 

Uğur Makine CEO’su Okçul BARLIK, Alapala Makine’de 
Müdür olan Milan SHAH, Ana Değirmen Sistemleri Genel 
Müdürü Mustafa Kemal KORKMAZ ve Erdal Özkan Maki-
na A.Ş. Yönetim kurulu üyesi ve Makine Mühendisi Yasin 
ÖZKAN yanıtladı.

Daha hızlı, daha kaliteli ve stabil, mümkün olduğunca az iş gücü gerektiren, tek noktadan kontrol 
edilebilme imkanı yüksek, bakım ve onarım süreçleri az, kısa ve pratik ve de başta enerji olmak 
üzere her nokta mümkün olan en iyi tasarrufu sağlayan teknolojiler, günümüzdeki üreticilerin belli 
başlı beklentileri arasında. Bu beklentiler, teknoloji üreticilerinin AR-GE çalışmalarının odak nokta-
sını oluşturuyor ve onlara yeni sorumluluklar yüklüyor.

Technologies which are faster, with higher quality and more stable, need fewer work forces, can be 
controlled from single point, have less maintenance and repair process, that are short and practi-
cal and also energy-saving in particular are among the primary expectations of today’s producers. 
These expectations form the focal point of R&D studies of the producers and assign them new 
responsibilities.

Innovations and Trends 
in Milling Technologies
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Consumers think of it as just an im-
portant criterion that the achieved pro-
duct is closest to the natural and their 
expectations as the production effici-
ency even if it seems to be indepen-
dent. As technology manufacturers, 
we too consider it as an important goal 
that an understanding of production 
based on consumer expectations is 
one of the prerequisites of competiti-
on and that the products offered to the 
customer are of the closest quality to 
the natural. Achieving the natural and 
the final product type on demand has 
brought out the requirement to integra-
te technology into production at the right stages. 

Healthy and natural products, as we often repeat, that 
everybody has a right to are not only an understanding of 
social responsibility but also the reality of today’s world. 
For this very reason, it is not possible to think of our ope-
rations and future objectives independently from the tech-
nology. The studies we carry out in our R&D laboratories 
with a focus on final products will help us develop new 
machines with different process abilities.

The grinding of cereals into flour is mankind’s oldest 
continuously practiced industry and a parent to all modern 
industry; all particle breakage operation has flour milling 
in their roots. In pursuing the need for efficient milling of 
cereals millers and mill wrights of the past have develo-
ped a practical mastery of several of the basic engineering 
principles: fluid dynamics and aero dynamics for power 
generation from water wheels and wind mills, mechanical 
engineering for the transmission of power by gearing and 
control mechanisms and importantly particle handling, 
breakage and the separation process...

 As seen from the above technology is of vital impor-
tance in the milling of cereals in all the required proces-
ses which are cleaning, tempering, milling and packaging. 
These processes involve a dedicated technology which 
ensures high quality milled products demanded by today’s 
consumer. High quality flour is very important for making 
high-quality baked foods. In order to transform the gra-

Her ne kadar bağımsız görünse 
de günümüzde üretim verimliliği 
kadar elde edilen ürünün doğala 
ve beklentilere en yakın olması 
da tüketici açısından çok önemli 
bir kriterdir. Tüketici beklentilerini 
de baz alan üretim anlayışının, re-
kabetin ön koşullarından olması; 
aynı zamanda müşteriye sunacak 
ürünlerin doğala en yakın olması, 
biz teknoloji üreticileri açısından 
da önemli bir hedeftir. Doğalı ve 
talep edilen nihai ürün çeşidini 
yakalama, günümüzde teknolojiyi 
üretime en doğru noktalarda en-

tegre etme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Herkesin hakkı olan sağlıklı ve sık tekrarladığımız do-
ğal ürünler, sadece bir sosyal sorumluluk anlayışı değil, 
günümüz dünyasının gerçeğidir. Tam da bu yüzden uy-
gulamalarımız ve gelecekteki hedeflerimizin teknolojiden 
bağımsız olması kesinlikle düşünülemez. AR-GE labora-
tuvarlarımızda nihai ürün odaklı yaptığımız çalışmalarımız, 
farklı proses kabiliyeti olan yeni makineler geliştirmemize 
yardımcı olacaktır.

Tahılların, una dönüştürülmek için öğütülmesi, insanoğ-
lunun en eski endüstrisidir ve modern endüstrinin de teme-
lini teşkil eder; tüm parçacık kırma işlemlerinin kökeninde 
un öğütülmesi bulunmaktadır. Tahılların etkin bir biçimde 
öğütülmesi ihtiyacını gidermek için geçmişteki değirmen-
ciler bazı mühendislik ilkelerinin birkaç tanesi için pratik bir 
ustalık geliştirmişlerdir: Su çarklarından ve yel değirmen-
lerinden enerji elde etmek için akışkanlar dinamiği ve ae-
rodinamik, dişli tertibatı ve kontrol mekanizmaları yoluyla 
gücün iletilmesi, daha da önemlisi parçacıkların işlenmesi, 
kırılması ve ayrılması için makine mühendisliği… 

Buradan da anlaşılacağı üzere teknoloji; tahılların öğütül-
me sürecinde gerekli olan temizleme, tavlama, öğütme ve 
ambalajlama gibi tüm işlemlerde büyük öneme sahiptir. Bu 
işlemler ve süreçler, günümüz tüketicileri tarafından gerek-
sinim duyulan yüksek kaliteli öğütülmüş ürünlerin yüksek 
kalitede olması için tahsis edilmiş teknolojiler gerektirirler. 
Yüksek kaliteli un, yüksek kalitede unlu mamul yapımı için 

What is the role and importance of milling technology in production?
Değirmencilikte, teknolojinin üretimdeki rolü ve önemi nedir?

Okçul BARLIK - CEO - Uğur Promilling

Milan SHAH - Manager at Alapala Machine
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in into high quality flour, specially designed wheat milling 
plant and machinery is required together with the right 
technology and human skill.

Milling sector consisting of peculiar production technics 
like every production line and the technologies used in this 
sector should be open to developments. 

In milling which consists of the integration of processes 
like cleaning, milling, performance control system, storing 
and packaging and technologies used in these processes, 
every part of this monolith should be developed through 
the works suitable for today’s conditions, more economic, 
energy-saving and productive.  

By designing the machinery and equipment in a simple 
way with the aim of speeding the maintenance and repa-
ir, developing software-aided automation applications by 
using the process control systems of mechanic systems, 
improving environment-friendly systems by using easily 
leached materials without giving any harm to the environ-
ment should be priority. 

Considering the milling as a whole system, developing 
methods that increase the efficiency of processes com-
posing this system with an induction study and staying 
updated by doing R&D studies required for these will form 
the future.  

In the last ten years, technology has become crucial 
for milling. Electronic and PLC technology which entered 
the sector through the electronics of yield and weighing 
systems affected the mechanics later and then started 
from the process of machinery and equipment producti-
on that we offer to our customers and spread to a wide 
range up to its use. 

The technology used in the production of machinery 
and equipment made the mills work within the frame of 
technology too. This technology and computer based 
production provided yield control, easiness for remo-
val, quality and sensitivity in flour production. 

Especially yield control led to more efficient production 
in the flour sector which has become smaller and less pro-
fitable. Through the technology, sensitivity for wheat blend 
increased and flour quality has nearly become stable.

çok önemlidir. Buğdayı yüksek kalitede un haline getirmek 
için özel olarak tasarlanmış buğday öğütme tesisi ve maki-
neleri ile doğru teknoloji ve insan yeteneği gerekmektedir.

Her üretim kolu gibi kendine has üretim tekniklerini bünye-
sinde barındıran değirmencilik sektörü ve bu sektörde kulla-
nılan teknolojiler, gelişime açık olmak durumundadır. 

Temizleme, öğütme, randıman kontrolü, depolama ve am-
balajlama gibi üretimdeki tüm proseslerin ve bu proseslerde 
kullanılan teknolojilerin entegrasyonundan oluşan değirmen-
cilikte; bu bütünün her bir parçasının günümüz koşullarına 
uygun, daha ekonomik, enerjiyi daha tasarruflu kullanan ve 
verim artırıcı çalışmalarla geliştirilmesi artık bir zorunluluktur.

Makine ve ekipmanların, bakım ve onarımı hızlandırma 
amacına yönelik olarak daha kolay ve basitleştirilmiş bir 
şekilde tasarlanması; mekanik sistemlerin, proses kontrol 
yöntemleri ve yazılım destekli otomasyon uygulamalarıyla 
geliştirilmesi; doğaya zarar vermeyen, doğada hızlı bir şe-
kilde yok olabilen malzemelerin kullanılarak çevreye say-
gılı sistemlerin geliştirilmesi öncelikler arasında olmalıdır.

Değirmenciliği bir sistemler bütünü olarak değerlendir-
mek ve tümevarım mantığıyla sistemi oluşturan tüm pro-
seslerin verimini artırıcı yöntemleri geliştirmek, tüm bunlar 
için gerekli AR-GE çalışmalarını yaparak güncelliği koru-
mak, geleceği şekillendirecektir.

Son 10 yılda, teknoloji, değirmenciliğin vazgeçilmezi 
haline gelmiştir. Randıman ve tartım sistemlerinin elekt-
roniğiyle sektörümüze giren elektronik ve PLC teknolo-
jisi, sonrasında mekaniği de etkilemiş ve sektörümüzde 
müşterilerimize sunduğumuz makine ve ekipmanlarımızın 
üretim aşamasından başlayıp, kullanımına kadar geniş bir 
yelpazeye uzanmıştır. 

Makine ve ekipman üretimindeki teknoloji, değirmenle-
rimizi de teknoloji çerçevesinde çalışmaya zorlamıştır. Bu 
teknolojik ve bilgisayar destekli üretim, değirmencilerimi-
ze randıman kontrol, yol verme kolaylığı, un üretimindeki 
kalite ve hassasiyeti beraberinde getirmiştir. 

Özellikle randıman kontrol, daralan ve karlılığı giderek 
azalan un sektöründe, daha verimli üretim yapmayı sağ-
lamıştır. Teknolojiyle birlikte buğday paçalı hassasiyeti art-
mış ve un kalitesi neredeyse stabil hale gelmiştir.

Mustafa Kemal KORKMAZ - General Manager - Ana Milling

Yasin ÖZKAN - Board Member - Erdal Özkan Makine A.Ş.
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Although the milling process 
still has the same principles 
as it did 100 years ago, some 
major technologies have evol-
ved in recent decades. The 
previous technology would not 
be capable of producing some 
of today’s flour products. This 
is particularly true of the high-
starch-damage flours requi-
red by some of today’s plant 
bakers in all over the world 
(Chorleywood bread making 
process). Huge physical for-
ces are needed to achieve this 
level of mechanical damage 
on the starch granules, and 
old technology machines are 
unable of producing the required force levels.

Some of the notable process developments have 
been in the following

In the cleaning section, with the introduction of mac-
hines to de-bran the wheat, automatic addition of water 
to temper and the introduction of color sorters to replace 
the trieurs (cockle cylinders). De-branning, sequentially 
removes the outer kernel bran layers prior to milling or 
subsequent processing, which optimizes the yield and 
reduces the amount of bran contamination in the finished 
product.  

In the milling (grinding) there has been a considerable 
development in the roller mills in terms of sanitation and 
efficiency. Better efficiency reduces power consumption; 
from gear drive to belt drive and in some cases milling 
length. In the sifting more use of thermoplastics and sta-
inless steel for sanitation. A better eccentricity and RPM 
make the plan sifter more efficient. 

Better use of fluid dynamics improves the pneumatic flow 
thus lower air consumption together with this the use of 
Variable Frequency Drives (VFD). With the use of online flo-
ur monitoring systems and technologies such as NIR (Near 
Infra-Red) and Laser Defraction systems to better control 
the quality of the flour. There are technologies which run the 
mills by computer without human intervention but still all the 
parameters have to be fed manually by humans.

Öğütme süreci, hala 100 
yıl önceki prensiplerine sahip 
olmasına rağmen bazı önemli 
teknolojiler son yıllarda deği-
şim geçirdi. Önceki teknolojiler 
artık günümüzün un ürünlerini 
üretmek için yeterli değildi. Bu, 
özellikle dünya çapında günü-
müzün unlu mamul tesisleri 
tarafından gerek duyulan yük-
sek düzeyde nişasta hasarına 
sahip un için doğrudur. Nişas-
ta tanecikleri üzerinde bu se-
viyede bir mekanik hasar elde 
edebilmek amacıyla oldukça 
yüksek miktarda fiziksel güç 
gerekmektedir ve eski tekno-
lojiye sahip makineler gerekli 

güç seviyelerini üretemiyordu.

Kayda değer süreç gelişimlerinin bazıları aşağıdaki-
lerde gerçekleşmiştir;

Temizleme kısmında gelişme; buğdayı kepeklerinden 
ayıran, tavlama için suyu otomatik veren, triyörleri ayıran 
makinelerin piyasaya sürülmesi ile gerçekleşmiştir. Ke-
peklerin ayrılması, dış kepek tabakalarının öğütme veya 
sonraki süreçler öncesinde, sıralı olarak ayrılmasıdır ve 
bu süreç, randımanı en iyi hale getirerek nihai üründeki 
kepek kirliliği miktarını azaltır.

  
Öğütmede de temizlik (sanitasyon) ve verimlilik bakımından 

silindirli değirmenlerin geliştirilmesi sayesinde önemli derece-
de gelişme yaşanmıştır. Daha iyi bir verim oranı, tahrik dişlisin-
den kayış dişlisine olan güç tüketimini ve bazı durumlarda da 
öğütme işlemi uzunluğunu azaltır. Elemede temizlik için daha 
fazla termoplastik ve paslanmaz çelik kullanımdadır. Daha iyi 
bir eksantrik ve RPM, eleği daha etkin hale getirir.

Akışkanlar dinamiğinin daha iyi kullanımı, pnömatik 
akışı geliştirir ve böylelikle daha düşük hava tüketimi ile 
birlikte Değişen Frekans Sürücülerin (DFS) kullanımına 
neden olur. Çevrimiçi un görüntüleme sistemleri ve NIR 
(Yakın Kızılötesi) ile lazer defraksiyon sistemleri gibi tek-
nolojilerin kullanımı sayesinde de unun kalitesi daha iyi 
kontrol edilmiştir. İnsan müdahalesi olmadan değirmenleri 
çalıştıran teknolojiler mevcuttur ancak hala tüm paramet-
reler insanlar tarafından elle girilmektedir.

What are the highlights of the new generation milling technologies?
Yeni nesil değirmen teknolojilerinde öne çıkan özellikler nelerdir?

Milan SHAH - Manager at Alapala Machine
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In the new generation milling technologies, if we men-
tion the highlights of it, designs enhancing the aesthe-
tics of machinery and equipment rather than developing 
new technologic structures seem more remarkable. Ho-
wever, milling machinery designer and producer com-
panies should offer small or large, effective solutions by 
defining the problems of industrialists’ statistically in our 
country which is a mill heaven. Testing with prototypes 
and presenting the new designs to the users have not 
developed enough in our country.

A single phrase can possibly reflect the standing fea-
ture of new generation milling technology: “To measure 
and control the mechanics and solid flow on computer…”

Regarding the new generation mill technologies, we 
can say that they are certainly of high quality; in addition, 
multifunctional machines are an important stage in ma-
nufacturing new generation milling machines. Of course 
there is also the physical intervention to the machines 
which must be done fast and reliably for uninterrupted 
production. For example, a cylinder ball replacement 
must be performed without interrupting the production, 
and the machine with the replaced part must operate 
smoothly after replacement. During such interventions, it 
is inevitable that the machine treated 
has a technology that is repairable 
with such physical interventions and 
that the personnel’s performing such 
operation is trained. 

The example I have given for one 
machine also applies to all other mac-
hines and the automation process. 
Another particular which should be 
underlined is that it should not be igno-
red that the machines and the system 
consisting of these machines will be 
employed in different geographies and 
different climates and the machine manufactured should 
have the technological efficiency and competence required 
to meet these alternatives. The operation of our new tech-
nology machines in harmony with the automation systems 
we employ brings along stability and maximum efficiency to 
our facilities, which increase the competitiveness.

Günümüzde yeni nesil değirmencilik teknolojisinde öne 
çıkan özelliklere bakacak olursak; son yıllarda yeni teknolojik 
altyapıların geliştirilmesinden ziyade makine ve ekipmanlar-
daki estetik artırıcı tasarımların daha çok öne çıktığı görül-
mektedir. Hâlbuki değirmen makineleri tasarlayan ve üreten 
firmalar, bir değirmen cenneti olan ülkemizde, sanayicinin 
yaşadığı problemleri istatistiklerle belirleyerek amaca daha 
uygun, küçük ya da büyük çözümler sunmalıdırlar. Prototip-
lerle denemeler yapmak ve yeni tasarımları nihai kullanıcıya 
tanıtmak, ülkemizde henüz yeterince gelişmemiştir.

Yeni nesil değirmen teknolojisinin öne çıkan özelliğini, aslında 
tek bir cümle ile ifade etmek mümkündür; “Mekaniğin ve katı 
akışın, bilgisayar ortamında ölçülmesi ve kontrol edilebilmesi...” 

Yeni nesil değirmen teknolojileri için şunları söyleyebi-
liriz; kesinlikle kaliteli ve bunun yanında çoklu işleve haiz 
makineler, yeni teknoloji değirmen makinelerini üretmenin 
önemli bir ayağıdır. Tabi bununla birlikte kesintisiz üretim 
için makinelere yapılacak doğal müdahalelerin hızlı ve 
sağlıklı olması da gerekmektedir. Örneğin; bir vals topu 
değişimi, hem üretimi aksatmayacak şekilde hızlı yapıla-
bilmeli hem de işlem gören makinenin, işlem sonrasında 
sorunsuz çalışması gerekmektedir. Bu gibi müdahaleler 
sırasında işlem gören makinenin, teknoloji açısından bu 

tür sağlıklı müdahalelere elve-
rişli olması ve bu işlemi yapan 
çalışanın da eğitilmiş olması 
kaçınılmazdır. 

Bir makine üzerinden ver-
diğimiz bu örnek, diğer ma-
kineler ve otomasyon süreci 
için de geçerlidir. Altı çizilmesi 
gereken bir diğer nokta da, 
makine ve bu makinelerin 
oluşturduğu sistemin farklı 
coğrafyalarda farklı iklimlerde 
uygulanılacağı fikrinin göz ardı 

edilmeyip, üretilen makinenin bu alternatifleri karşılayacak 
teknolojik yeterlilik ve yetkinliğe sahip olması gerekliliğidir. 
Yeni teknoloji makinelerimizin, kullandığımız otomasyon 
sistemleri ile harmonik çalışması, tesislerin stabil ve mak-
simum verimlilikte çalışmasını birlikte getirir. Bu da reka-
bet gücünü artırır.

Mustafa Kemal KORKMAZ - General Manager - Ana Milling

Okçul BARLIK - CEO - Uğur Promilling

Yasin ÖZKAN - Board Member - Erdal Özkan Makine A.Ş.
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Choosing the right technology 
is highly significant for efficiency. 
In this aspect, the raw material to 
be used, the features of the pro-
duct coming out by the use of 
technology, capacity to be used 
should be considered. What is 
meant with raw material to be 
used is in two types. One is the 
ingredients used in the producti-
on of equipment and machinery 
as technologic products (the qu-
ality and thickness of the sheet 
metal, easy use of the other equ-
ipment and proper design for 
safe working conditions can be 
counted). The second one is the 
pre-process and also desired after-process features of the 
product to be processed (final features like pollution rate of 
the input raw material, granulation, physicochemistry fea-
tures, and desired granulation of output product, damage 
can be counted).  

As the millers know very well, the criteria to take into 
consideration while choosing the technology is the variety 
for the product to be manufactured, features of the desi-
red product and the way of controlling the process. 

Mills, in their entirety, are subject to a flow process based 
on the processing of a single product. The wheat or grain 
undergoes various processes from the moment it enters the 
plant and they are subject to precise processes. Therefore, 
before achieving the final product, these different stages sho-
uld be accurately aligned with the latest technology machines 
and solutions of the region, city, country and even continent. 

When choosing technology as technology manufacturers, 
we direct our R&D team towards solution and development 
based on the feedbacks we receive from the field and our 

Doğru teknolojinin seçimi, 
verim açısından son derece 
önemlidir. Bu bağlamda; kul-
lanılan hammadde, teknoloji-
nin kullanımıyla ortaya çıkacak 
ürünün özellikleri, kullanıla-
cak kapasite gibi kriterler göz 
önünde bulundurulmalıdır. Kul-
lanılan hammaddeden kasıt 
iki türlüdür. Birincisi teknolojik 
birer ürün olan makine ve ekip-
manların yapımında kullanılan 
bileşenlerdir (kullanılan sac ka-
litesi, kalınlığı, diğer ekipman-
ların kolay kullanımı ve güvenli 
çalışma koşullarına uygun şe-
kilde tasarlanıp tasarlanmadığı 

gibi). İkincisi de işlenecek ürünün işlem öncesi özellikleri 
ve işlem sonucu istenen özellikleridir (giren hammad-
denin kirlilik oranı, granülasyonu, hammaddenin fiziko-
kimyasal özellikleri, çıkan üründe istenen granülasyon, 
zedelenme, v.b.).

Teknoloji seçiminde en çok dikkat edilmesi gereken 
kriterler; değirmencilerimizin de çok iyi bildiği gibi üretimi 
yapılacak olan ürünlerin çeşitliliği, istenilen ürün özellikleri 
ve prosesin kontrol şeklidir.

Değirmenler kendi içerisinde tek bir ürünün işlenmesi 
üzerinden, bir akış sürecine tabidir. Buğday ya da tahıl, 
fabrikaya girdiği ilk andan itibaren çeşitli proseslerden ge-
çerek hassas işlemlere tabi tutulur. Dolayısıyla nihai ürüne 
ulaşmadan önce, bu farklı aşamaların bölge, şehir, ülke 
hatta kıtanın, son teknoloji makine ve çözümleri ile doğru 
konumlandırılması gerekir.

Biz teknoloji üreticileri, teknoloji seçiminde sahadan 
ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre AR-
GE ekibimizi çözüm ve gelişim için yönlendiririz. Bunun 

What are the points to take into consideration while choosing the technology and 
choosing the right technology? What are the criteria to choose the right technology? 
Teknoloji seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Doğru teknoloji 
seçimi nasıl ya da hangi kriterler baz alınarak yapılmalıdır?

Mustafa Kemal KORKMAZ - General Manager - Ana Milling

Yasin ÖZKAN - Board Member - Erdal Özkan Makine A.Ş.

Okçul BARLIK - CEO - Uğur Promilling
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customers. Additionally, our team that designs the production 
chart must establish the suitable conditions for the healthiest 
and the most correct positioning of the machines in line with 
the subject R&D studies. Each one of the processes including 
the correct classification and cleaning of the grain to be pro-
cessed, processing it with the most correct diagram process, 
its production as a final product under the most hygienic con-
ditions and its delivery to the consumer is sensitively taken into 
consideration when conducting project studies.

As there are various technologies available and it is impor-
tant to select the appropriate technology. Most millers and 
mill wrights are aware of the technologies available and the 
right technologies are chosen to suit the particular individual 
requirements, the environment and the eating habits of the 
populous in the particular geographical area.

yanında üretim şemasını oluşturan ekibimizin, bahsi 
geçen AR-GE çalışmaları doğrultusunda, makineleri en 
sağlıklı ve doğru şekilde yerleştirmesi için uygun şartları 
oluşturulması gerekmektedir. İşlenecek tahılın doğru sı-
nıflandırılmasından temizlenmesine, akabinde en doğru 
diagram prosesi ile işlenmesine ve en hijyen şartlarda 
nihai mamul haline getirilip tüketiciye ulaştırılmasına ka-
dar her proses hassasiyetle göz önüne alınarak proje 
çalışmaları yapılır. 

Piyasada birçok teknoloji mevcut olduğundan, uygun 
teknolojiyi seçmek çok önemlidir. Birçok değirmenci, 
mevcut teknolojilerden haberdardır ve bireysel gereksi-
nimler, çevre ve belirli coğrafi bölgeler içerisindeki nü-
fusun beslenme alışkanlıklarına göre doğru teknolojiler 
seçilmektedir.

Milan SHAH - Manager at Alapala Machine

The most common way to 
determine the efficiency in 
technology is to compare the 
values before and after using 
the technology. Values obta-
ined after comparison reflect 
that the technology is efficient 
if the value of amortization pe-
riod of technology use is equal 
to or under the period forecas-
ted by the miller considering 
the investment costs, decrea-
se in labor costs and increase 
in production. Besides, increa-
se in energy use caused by the 
use of technology and techno-
logic equipment should be ta-
ken into consideration too. 

To use the technology efficiently, you need to produce 
technology first. Efficiency is a factor that is important 
during both the production of our machines and the pro-

Teknoloji verimliliğinin en yay-
gın belirlenme özelliği, teknoloji 
kullanımı öncesi ile sonrası ara-
sındaki değerlerin mukayese 
edilmesidir. Bu mukayese sonu-
cu ortaya çıkan verilerde; yatırım 
maliyeti, işçilik masraflarındaki 
düşüş ve üretimdeki artışı değer-
leri göz önüne alınarak belirlenen 
teknoloji kullanımının amortisman 
süresinin değeri, değirmencinin 
öngördüğü süreye eşit veya altın-
da ise bu sonuç, teknolojinin ve-
rimli olduğu anlamına gelmekte-
dir. Bunun yanı sıra teknoloji veya 
teknolojik ekipman kullanımından 
kaynaklanan enerji kullanımı artışı 
da göz önünde bulundurmalıdır.

Teknolojiyi verimli kullanmak, önce teknolojiyi üretmekten 
geçer. Verimlilik, hem makinelerimizin üretim aşamasında 
hem de sistemin üretim aşamasında önemli bir faktördür. 

What does “using technology efficiently” mean? How can we use technology in a 
more efficient way and what is the advantage of doing so?
Teknolojiyi verimli kullanmak nedir? Teknolojiyi nasıl daha verimli kullanabiliriz ve 
bunun avantajları nelerdir?

Yasin ÖZKAN - Board Member - Erdal Özkan Makine A.Ş.

Okçul BARLIK - CEO - Uğur Promilling



56 March • Mart 2015

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

MILLER MAGAZINE

duction stage of the system. Another important particular to 
take into consideration at the time of either processing the 
raw material or integrating the semi-finished product during 
the machine production phase is that these cutting-edge 
technology machines manufactured are the keystones of the 
system and the automation that provides for the communi-
cation among each of these machines in turnkey projects.

Regarding the question “how can we use technology 
efficiently”, the main topics that we have discussed just 
now show us how important it is to follow and implement 
technology at ant process that is a part of a mill in increa-
sing efficiency, using smooth capacity and monitoring the 
production in a reliable way. Energy efficiency is one of the 
positive results of good technology usage, because our 
customers who place orders with us for more than one fa-
cility see how they increased their energy efficiency profits.  

Industrial flour mills employ the latest and innovative 
technology in their engineering & functioning. Today thro-
ughout the world modern mills are most versatile line of 
mills for fast and low-cost grinding and crushing of par-
ticles. Very low maintenance and thus, integration of very 
few moving parts and replaceable linings made of abra-
sion-resistant metal.

The most noticeable advantages are; 
• Easy maintenance
• Excellent Durability
• Optimum and fine grinding
• Contamination free grinding
• Energy Saving
• Ensure decentralized flour production
• In some cases better extraction
In harnessing new technologies it is vital that the per-

sonnel operating the mill are brought up to date to use 
these technologies correctly.

For efficiency, the point is not to purchase the techno-
logy, rather to use it correctly and properly. Besides, whi-
le choosing the technology, technologic duration should 
be taken into consideration as well as physical lifetime. 
We should specify this correctly: is this the “efficiency” in 
the process of launching a product by taking advantage 
of technology or the “efficiency” obtained while using the 
launched product is referred? In this aspect, we should 
not ignore the fact that technology provides us benefits in 
terms of using the time efficiently. 

Makinenin nihai ürüne dönüşüm sürecinde, hammaddenin 
işlenmesi ve yarı mamulün entegrasyonu da önemle dikka-
te alınması gereken bir husus;  zira üretilen bu son teknoloji 
makineler; değirmenler gibi akışa tabi fabrikalarda, arala-
rındaki doğru iletişim ve bağlantıyla otomasyon sistemini 
mükemmel hale getirir. 

“Teknolojiyi nasıl verimli kullanabiliriz?” sorusuna gelir-
sek, işte biraz evvel bahsettiğimiz ana başlıklar, yani bir 
değirmenin parçası olan herhangi bir süreçte teknolojiyi 
takip etmenin ve uygulamanın; verimliliği artırmada, so-
runsuz kapasite kullanımında ve üretimi sağlıklı takip et-
mede ne denli önemli olduğunu bizlere göstermektedir. 
Enerji verimliliği de iyi teknoloji kullanımının pozitif sonuç-
larından biridir. Zira bizlere birden fazla tesis siparişi veren 
müşterilerimiz, daha önceki tecrübelerinden, enerji verim-
liliğinin karlılıklarını ne denli artırdıklarını görmüşlerdir.

Endüstriyel un değirmenleri, mühendislik ve işleyişlerinde 
en son ve yenilikçi teknolojileri kullanmaktadır. Günümüzde 
dünya çapında kullanılan modern değirmenler, parçacıkla-
rın hızlı ve düşük maliyetle öğütülmesi ve kırılması için en 
esnek değirmen türleridir. Çok az sayıda hareketli parçanın 
entegrasyonu ve aşınmaya dayanıklı metalden üretilmiş 
değiştirilebilir balatalar sayesinde, modern teknolojilerin ol-
dukça düşük bakım gereksinimleri vardır.

En fark edilebilir avantajları aşağıdaki gibidir;
• Kolay bakım
• Mükemmel dayanıklılık
• En uygun ve ince öğütme
• Kirlenme olmaksızın öğütme
• Enerji tasarrufu
• Unun, dağıtılmış olarak üretildiğinden emin olabilme
• Bazı durumlarda daha iyi ekstraksiyon
Yeni teknolojilerin kullanımında değirmeni işleten persone-

lin bu teknolojiler konusunda bilgilendirilmesi çok önemlidir.

Verimlilik aslında teknolojiyi satın almak değil, onu doğ-
ru ve uygun şekilde kullanmaktır. Bunun yanı sıra tekno-
loji seçiminde fiziksel ömrün yanında teknolojik ömrün de 
dikkate alınması gerekir. Ayrıca şunu da net bir şekilde 
belirlemek gerekir; teknolojiden faydalanarak bir ürünü 
ortaya çıkarma sürecindeki verim mi, yoksa ortaya konu-
lan ürünlerin kullanımı esnasında elde edilen verimden mi 
bahsedilmektedir? Bu anlamda teknolojinin bize zamanı 
verimli kullanma anlamında fayda sağladığını göz ardı et-
mememiz gerekir.

Milan SHAH - Manager at Alapala Machine

Mustafa Kemal KORKMAZ - General Manager - Ana Milling
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It is not wrong to say that in our day technology means 
information. We may develop information by evaluating it 
and offering solutions too. 

Aslında, günümüzde teknolojinin bilgi olduğunu söy-
lemek yanlış olmaz. Bilgiyi de; iyi değerlendirerek ve yeni 
çözümler sunarak geliştirebiliriz.

The common expectations of the millers across the 
world show us that healthy and uninterrupted production 
has become important due to the current circumstances 
in the markets where competition is serious. Therefore, 
reacting to changes swiftly and without compromising 
quality is related to our ability to apply technology to all 
mill processes. In relation to the demands and feedbacks 
we receive, we see ourselves lucky. The reason is the 
leading companies of the sector in the world order their 
second, third and even fourth mills from us.

As we have mentioned just now, we can say that the 
general expectations of our customers are generally unp-
roblematic and efficient production, steady capacity usa-
ge and achieving high-quality products. In order to meet 
the expectations of our customers, we are exerting our-
selves to optimize all of the processes based upon their 
feedback. It is undisputedly obvious that this is how it 
should be. Today’s millers expect from the manufacturers 
to develop durable and practical machines and energy-
saving systems in their investments they will make in or-
der to increase their dropping profit margins.

To produce the highest quality flour, the aim of the mil-
ler is to identify and source the most suitable grain and 
properly prepare it for milling, and then to separate as 
much good quality flour as possible from the grain wit-
hout excessively damaging the constituents of the grain, 
being the endosperm and germ in the heart of the grain, 
and the branny outer layers of the grain. 

Dünya genelinde değirmencilerin ortak beklentileri, re-
kabetin sertleştiği pazarlara ulaşılması nedeniyle, sağlıklı 
ve kesintisiz üretimin önem kazandığını göstermektedir. 
Bu nedenle günümüzde değişimlere hızlı ve kaliteden 
ödün vermeden tepki vermek, ancak ve ancak teknolojiyi 
tüm değirmen süreçlerine uygulamamızla ilgilidir. Bize ge-
len talepler ve aldığımız geri bildirimler konusunda, ken-
dimizi şanslı görüyoruz. Çünkü dünyanın sektördeki önde 
gelen firmaları; ikinci, üçüncü, hatta dördüncü değirmen-
lerini bize yaptırmaktadır.

Biraz evvel bahsettiğimiz gibi müşterilerimizin genel 
beklentilerini sorunsuz, verimli üretim, istikrarlı kapasite 
kullanımı ve kaliteli ürün elde etme başlıkları altında top-
layabiliriz. Biz de bunu müşterilerimize sağlayacak tüm 
unsurları bahsettiğimiz gibi onların geri bildirimleri aracılı-
ğıyla en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun böyle olması 
gerekliliği ise tartışılmaz şekilde aşikardır. Günümüz de-
ğirmencileri, azalan kar marjlarını artırmak amacıyla yapa-
cakları yatırımlarda imalatçıların hem uzun ömürlü ve pra-
tik kullanımlı makineler hem de enerji tasarruflu sistemler 
geliştirmelerini beklemektedir.

Değirmencilerin hedefi, en yüksek kalitede un üretmek 
amacıyla en uygun tahılı belirlemek ve kullanmak, bu tahılı 
öğütme için uygun bir biçimde hazırlamak ve daha sonra 
da tahılın endosperm ve rüşeym gibi bileşenlerine ve de 
tahılın kepekli dış tabakalarına aşırı derecede hasar ver-
meden tahıldan mümkün olan en fazla yüksek kalitede un 
ayırmaktır. 

Okçul BARLIK - CEO - Uğur Promilling

What are the expectations of today’s millers in relation to technology? Could you 
elaborate on this subject based on the demands you receive?
Günümüzde değirmencilerin teknolojiyle ilgili beklentileri nelerdir? Size gelen 
talepleri üzerinden bu konuyu değerlendirebilir misiniz?

Milan SHAH - Manager at Alapala Machine
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The endosperm is a crystalline matrix of complex car-
bohydrate and protein, which, when progressively redu-
ced in particle size, is reduced from chunks of semolina 
into fine particles of flour. 

Milling to produce white flour removes most of the bran 
layers and the germ, which together amount to about 15% 
of the wheat grain. This means that, depending on the mil-
ling technique, not all the bran 
can be separated, and up to 
50% of the germ is retained in 
the white flour.

To enable the operation of 
the dozens if not hundreds of 
individual machines involved 
with the major milling proces-
ses described above, there 
are a further multiplicity of 
other machines that provide 
complementary services such 
as conveying stock; supple-
mentary grinding and sifting 
services, filtering and exhaus-
ting and compressing and co-
oling the air used for conveying and power, blending and 
mixing and storage of raw materials and finished product  
not to mention the multiplicity of command and control 
systems that are used to ensure that it all works! A pro-
perly equipped mill will utilize many hundreds if not tho-
usands of devices set up so as to reliably process Good 
Grain into Great Flour.

Millers as end users expect from us as machinery 
manufacturers systems and machinery with less main-
tenance need, less maintenance duration, less energy 
consumption and responding the desired process in a 
better way and they make a selection in this direction. 
Besides, surely they are in favor of purchasing a good 
technology for an affordable price. With this aspect, they 
expect producers to offer lower production costs without 
compromising the efficiency and quality of the system, 
machinery or equipment that they manufacture. 

I can say that increase in the quality and continuity of 
production, removal of human mistakes and the quality of 
an end product are the basic expectations of the millers.

Endosperm, kademeli olarak tanecik boyutu inceltilmiş, 
irmik parçacıklarından ince un taneleri haline gelen komp-
leks karbonhidrat ve proteinin kristal bir matrisidir. 

Beyaz un elde etmek için yapılan öğütme işlemi, buğ-
day tanesinin yaklaşık %15’ini oluşturan kepek katmanı-
nın ve rüşeymin çoğunu çıkarır. Bu da öğütme tekniğine 
bağlı olarak tüm kepeklerin ayrılamayacağı ve beyaz un 

içerisinde %50’ye ka-
dar rüşeym kalacağı 
anlamına gelir.

Yukarıda açıklanan 
büyük öğütme işle-
meleriyle ilgili oldukça 
fazla sayıda makinenin 
çalışmasını sağlamak 
için stokları taşıma; ek 
öğütme ve eleme hiz-
metleri; filtreleme, ha-
valandırma, sıkıştırma, 
taşıma ve güç için kul-
lanılan havanın soğu-
tulması; karıştırma ve 
hammaddelerle bitmiş 

ürünlerin depolanması gibi ek hizmetler sağlayan birçok 
makine daha gerekmektedir. Bir de bütün bunların çalış-
tığından emin olmak adına kullanılan, komuta ve kontrol 
sistemleri de gerekmektedir. Düzgün bir biçimde dona-
tılmış bir değirmen, “Kaliteli Tahılı Kaliteli Una” güvenilir 
bir biçimde dönüştürmek için bu gibi çok sayıda cihaz 
kullanmalıdır.

Nihai kullanıcılar olan değirmenciler; biz makine üre-
ticilerinden bakım ihtiyacı az, bakım zamanı kısa, daha 
az enerji harcayan ve istediği işleme daha iyi yanıt veren 
sistemleri ve makineleri istemektedir ve tercihlerini de 
bu yönde yapmaktadır. Bunun yanı sıra, iyi teknolojiyi 
daha uygun fiyata almak istemeleri de yadsınamazdır. 
Bu açıdan üreticilerin de, ürettikleri sistem, makine ya 
da ekipmanın verimlilik ve kalitesinden ödün vermeden, 
üretim maliyetlerini düşürücü çözümler sunmasını bek-
lemektedirler.

Üretim kalitesinde artışın ve kalite sürekliliğin, insan hata-
larının ortadan kaldırılmasının ve nihai ürün kalitesinin, de-
ğirmencilerimizin temel beklentisi olduğunu söyleyebilirim.

Mustafa Kemal KORKMAZ - General Manager - Ana Değirmen Sistemleri

Yasin ÖZKAN - Board Member - Erdal Özkan Makine A.Ş.
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Technology is evolving continuously and as seen from 
the first paragraph flour milling was responsible for deve-
loping certain technologies for industrial use. In turn flour 
milling has now to adopt the new technologies which are 
now available from the electronics, software, aeronautic, 
and other process industries. In order to save on the 
Research & Development time the flour milling industry 
should also look at complementing technologies.

Our country possesses the information, ability and 
experience both for wheat processing in milling and 
producing and providing suitable equipment and mac-
hinery for the mills. Enhancing this experience by inves-
ting more in R&D activities, creating proper designs and 
applications for the problems of millers by having closer 
relations with them is necessary for the development of 
this sector. Our country has created a good market in 
this field and become a country in demand. Making this 
more positive and increasing the market share should 
be our basic target. 

At every chance we get, we emphasize that the points 
to take into consideration in especially acquiring the high-
quality or desired final product at the desired time and 
without any problems are the latest technology and high-
quality machines, high-quality automation systems and a 
diagram drawn up correctly. 

Millers and the new investors who will join this sector sho-
uld build their research in this direction. This is not only the 
factor that will prevent future problems they will experience 
but also a prerequisite for a steady, efficient and uninterrup-
ted production as we feel the need to emphasize this again.

We are not always focused on only machine producti-
on; we also try to create successful projects considering 
the expectations of the investors and the conditions of 
competition. We are proud of ourselves when we see that 
such an approach bears sentimental fruits such as making 
commercial friends.

Teknoloji sürekli gelişiyor ve ilk sorunun cevabından 
da anlaşıldığı üzere, un öğütme endüstriyel kullanım için 
belirli teknolojilerin geliştirilmesinden sorumludur. Buna 
karşılık un öğütme de artık elektronik, yazılım, havacılık 
ve diğer proses endüstrilerinde kullanılan mevcut yeni 
teknolojileri benimsemek zorundadır. Un öğütme endüst-
risi, Araştırma & Geliştirme süresinden tasarruf etmek için 
ayrıca tamamlayıcı teknolojilere de göz atmalıdır.

Ülkemizin, değirmencilik alanında, hem buğdayı işleme 
hem de değirmenlere uygun makine ve ekipman üretme 
ve tedarik etmek konusunda engin bilgi, beceri ve dene-
yimi vardır. Bu deneyimi, AR-GE faaliyetlerine daha fazla 
yatırım yaparak, değirmen sahipleriyle daha yakın ilişkiler 
içinde olup onlardan gelen sorunların çözümüne uygun 
tasarımlar, uygulamalar geliştirerek kullanmaları, bu sek-
törün gelişimi için gereklidir. Dünyada, ülkemiz bu alanda 
iyi bir pazar yakaladı ve aranılan bir ülke konumuna geldi. 
Bunu daha da olumlu hale getirip, pazar payını artırmak 
temel hedefimiz olmalıdır.

Biz, her fırsatta, kaliteli ya da istenilen özellikte nihai 
ürünü, istenilen zamanda ve sorunsuz şekilde elde et-
mek için dikkate alınması gereken hususların; son tek-
noloji ve kaliteli makineler, kaliteli otomasyon sistemleri 
ve doğru çizilmiş diagram olduğunun altını çiziyoruz. 

Değirmencilerin ve bu sektöre yeni girecek olan yatı-
rımcıların, araştırmalarını bu mimalde şekillendirmeleri 
gerekmektedir. Bu, hem ileride yaşayacakları sorunların 
önüne geçecek faktördür hem de yine vurgulama ihtiyacı 
duyduğumuz üzere istikrarlı, verimli ve kesintisiz üretim 
için olmazsa olmazlardır. 

Biz her zaman tek başına makine imalat odaklı çalışma 
yapmıyoruz, yatırımcının gözüyle, beklentilerini ve rekabet 
koşullarını da dikkate alarak tamamında başarılı projeler 
üretmenin çabası içerisindeyiz. Bu türlü bir yaklaşımın ti-
cari dostlar edinmek gibi manevi kazanımlarını görünce 
bununla gurur duyuyoruz.

Is there anything you would like to add?
Son olarak neler eklemek istersiniz?

Milan SHAH - Manager at Alapala Machine

Okçul BARLIK - CEO - Uğur Promilling

Mustafa Kemal KORKMAZ - General Manager - Ana Milling
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Un Öğütme Teknolojileri 
ve Başarı Örnekleri

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

Milling high-quality flour requires roller mill, purifier, 
square plansifter and a reasonable and optimized impact 
combination in addition to sophisticated technologies 
and system arrangement. 

GRINDING
A. REINFORCED DESIGN OF BREAK SYSTEM

Laminated scratching and gradient separation is en-
hanced to gain granular endosperm of quality discre-
pancy with intact bran, which after being purified, is for-
ced into different systems for grinding. 

Break system
The break system is designed mainly to provide the purifi-

cation system with plentiful and good semolina, middling and 
dunst. A large amount of endosperm is yielded by means of 
laminated scratching while the bran remains intact to the maxi-
mum, thereby to feed quality stock for the purification system. 

Please be noted that the resieved stock should be left 
as little as possible preferably. 

Longer and wider break system (45-48%)
The current break system requires 5 passages instead 

of 4 passages generally used in the past, which changes 
not only in quantity but also in quality. The most obvio-
us difference is the percentage of release at the Mill 1B 
comes down while the rollers at the Mills 2B and 3B be-

Yüksek kalitede un öğütebilmek, ileri teknoloji ve sistem 
düzenlemesinin yanı sıra valsli değirmen, temizleme sis-
temi, kare elek ve optimize edilmiş akıllı bir kombinasyon 
gerektirir.

ÖĞÜTME 
A. KIRMA SİSTEMİNDE GÜÇLENDİRİLMİŞ TASARIM

Katmanlı kazıma ve gradyan ayırma işlemi, temizlen-
dikten sonra farklı öğütme aşamalarına gönderilen ham 
kepek ve farklı kalitede endosperm taneleri elde etmek 
için geliştirilmektedir.

Kırma Sistemi
Kırma sistemi, esas olarak, kepek ayırma (arındırma) 

sistemine bol miktarda kaliteli irmik, kaba un ve kepekli 
un sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kepek ayrıma sistemi-
ne kaliteli ürün sağlayabilmek için katmanlı kazıma işlemi 
aracılığıyla yüksek miktarda endosperm toplanır. Bu es-
nada kepeğin yapısı maksimum düzeyde korunur. Ancak 
elde edilen ürünün, tercihe göre mümkün olduğunca az 
sayıda bırakılmasına dikkat edilmelidir. 

Daha uzun ve geniş kırma sistemi (%45-48)
Güncel kırma sistemleri, geçmişteki örneklerindeki 

gibi 4 yerine 5 pasaja ihtiyaç duyar. Bu durum yalnızca 
nicelikte değil, nitelikte de değişmiştir. En belirgin fark-
lılık, B2 ve B3 değirmenlerindeki valslerde genişleme 

Director of Technological Design Department - Teknoloji Tasarım Departmanı Müdürü 

Hebei Pingle Flour Machinery Group Co., Ltd.

Guo HONGMIN

Flour Milling Technologies  
and Successful Cases
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come wider, which makes the break system different in 
performance. 

Break roller mills at the head: 1B, 2B and 3B.
Break roller mill in the middle: 4B. 
Break roller mill at the tail: 5B. 

Lower break release of break system
1. The Mill 1B is used only to crack wheat grains for finitely 

lower break release at the Mill 1B, which feeds the purifier 
with predominantly bulky grains, clear and not turbid. 

2. With wider rollers and thinner feed, the Mill 2B is 
used to produce a large amount of high-grade and even-
grained stocks by means of gently cracking for the puri-
fication system. The ground stocks generally appear no 
white on the surface. 

3. The stocks processed by the Mill 3B are compen-
satory to the stocks from mills 1B and 2B, which provide 
excellent middling and semolina for the head of the puri-
fication system. 

4. Even with the light scratching by the mills in the head, 
there is still a portion of endosperm sticking to the bran. 
Being scratched again by the Mill 4B, the stocks come 
to the purification system at the tail for middling grinding. 

5. The Mill 5B is used to scrape out the third-grade 
endosperm outside the endosperm layer and close to 
the aleurone layer, which is then fed into the reduction 
system at the tail for grinding.

In summary, the reinforced break system lowers the 
ash content in the stocks and improves the flour quality, 
which is also in favor of on-line arrangement and ext-
racting fine flour. Different parameters are set to match 
various hardness of wheat grains. 

B. REINFORCED DESIGN OF REDUCTION 
SYSTEM

To assure the pure endosperm being pulverized as 
early as possible, reduce the stock grinding times and 
improve the flour quality. 

1. Broadened rolls of the reduction system in the head
The reduction system in the head (mills 1M, 2M and 3M) is 

designed to pulverize the extracted pure granular endosperm 
as the key to high quality and high-fineness flour. Wider rolls 
at the inlet are required for the reduction system, especially 
the Mill 1M (20% around) Considering the fact that the grin-
ding rolls at the head of the reduction system account for 
37% around of the total comparing with the 28% proportion 
in the conventional technology, the purpose of broadening 
the grinding rolls in the head is to have thinner stock flow 

olduğunda, B1 değirmenindeki tahliye yüzdesinin aşağı 
düşmesidir. Bu da kırma sistelerinin performans farkını 
oluşturmaktadır. 

Baştaki valsli kırma değirmeni: B1, B2 ve B3
Ortadaki valsli kırma değirmeni: B4
Sondaki valsli kırma değirmeni: B5 

Kırma sisteminde daha düşük devirli kırma 
1. B1 değirmeni, yalnızca B1 değirmeninde gerçekle-

şen sınırlı düşük devirli kırmayla buğday tanelerini çat-
latmak için kullanılır. Bu sayede, irmik sasörüne ağırlıklı 
olarak iri, temiz ve bulanık olmayan tahıl beslemesi yapılır. 

2. Daha geniş vals toplarının ve daha ince beslemenin 
olduğu B2 değirmeni, kepek ayırma cihazı için hafif kırma 
yaparak, büyük miktarda yüksek kalite ve daha tanecikli 
stoklar üretmek için kullanılır. Öğütülmüş stokların yüze-
yinde genellikle beyazlık görülmez. 

3. B3 değirmeni tarafından işlenen stoklar, kepek ayır-
ma sisteminin başlangıcı için yüksek kalite kaba un ve 
irmik sağlayan B1 ve B2 değirmenlerini dengeleyici nite-
liktedir. 

4. Baştaki değirmenler aracılığıyla yapılan hafif kazı-
mada dahi, hala kepeğe yapışık durumda endosperm 
parçaları kalabilir. Tekrar B4 değirmen tarafından kazınan 
ürünler, kaba un öğütümü için sondaki kepek ayrıma sis-
temine gelirler.

5. B5 değirmeni ise, endosperm tabakasının dışında ve 
alöron tabakasının yakınında bulunan 3. sınıf endopser-
mi çıkarıp atmak için kullanılır. Daha sonra ürün, buradan 
öğütme amacıyla sondaki indirgeme (redüksiyon) siste-
mine aktarılır.

Özetle, kuvvetlendirilmiş kırma sistemi, ürünlerdeki kül 
içeriğini azaltır ve un kalitesini artırır. Bu da elektronik dü-
zen ve saf un üretebilmekle ilgilidir. Farklı sertlikteli buğ-
day tanelerine uygunluk sağlayabilmek için çeşitli para-
metreler düzenlenir. 

B. GELİŞTİRİLMİŞ REDÜKSİYON SİSTEMİ TASARIMI
Mümkün olan en erken sürede toz haline getirilmiş saf 

endospermi elde edebilmek için stoğun öğütme süresini 
azaltmak ve un kalitesini artırmak gerekir. 

1. Baştaki inceltme sisteminin genişletilmiş valsleri
Baştaki inceltme sistemi (M1, M2 ve M3 değirmenleri), 

çıkarılan saf, tanecikli endopsermi kalite ve yüksek incelik 
oranına uygun olması amacıyla, toz haline getirmek üze-
re tasarlanmıştır. Giriş noktasındaki geniş valsler, özellikle 
M1 değirmen (yaklaşık %20) inceltme sistemi için ge-
reklidir. İnceltme sisteminin başındaki öğütücü valslerin, 
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ahead and improved grinding efficiency, thereby to maximize 
the pulverization of granular endosperm with loose-arranged 
rolls, prevent good stocks from being pushed further, reduce 
grinding repetition and improve flour quality. 

2. Roll arrangement in the head of reduction system
To improve the grinding efficiency of the reduction system, 

the Mill 1M is further divided into 1Mc, 1Mm and 1Mf. 

Concerning different quality of incoming stocks, the 
Mill 2M and Mill 3M are further divided into 2M1 and 2M2 
as well as 3M1 and 3M2. Such a design is more favorable 
for the yield and extraction of high-fineness flour. 

PURIFICATION SYSTEM
1. Purification Scope
To purify the first-grade semolina, middling, hard and 

soft dunst from mills 1B, 2B, 3B, 1S, 1M and 2M.
To purify the second-grade semolina, middling, hard 

and soft dunst from mills 3B, 4B, 2S, 3M, 4M and 1T. 
2. Purification Guidelines
Homogeneous combination
Stock amount
One-size combination
3. Repeated purification
4. Broadened purification

SIFTING
1. Heighten the sieve section and assure the height of 

sieve frame and smooth stock flow. 
2. Enlarge the sifting surface and assure enhanced 

grading. 
3. Grind and sift separately. 
4. Increase the sifting surface of suction stock. 
5. Sift out three-grade flour with the head of the reduc-

tion system. 

IMPACTING AND DETACHING
1. Impacting
Stock properties change along with impact and the crashing 

ratio of starch is improved. The fermented foods are affected 
significantly after being impacted in the head of the mill. 

geleneksel teknolojideki yüzde 28 payla kıyaslandığında 
toplam sayının yüzde 37’sini oluşturduğu düşünülürse, 
baştaki genişletilmiş öğütücü valsler daha ince stok akı-
şına ve gelişmiş öğütme verimine sahiptir. Bu sebeple ta-
neli endospermi toz haline getirme işlemi, gevşek şekilde 
ayarlanmış valslerle maksimum düzeyde gerçekleştirir ve 
iyi stoğun ileriye devam etmesini ve de tekrar öğütülmele-
rini engelleyerek un kalitesini artırır.

2. İnceltme sisteminin başındaki vals ayarı 
İnceltme sisteminin öğütme verimini artırmak için M1 

değirmeni M1c, M1m ve M1f olmak üzere ayrılmıştır. 

Gelen stoğun öğütme verimi düşünülecek olursa, M2 
ve M3 değirmenleri 3M1 ve 3M2’nin yanı sıra 2M1 ve 
2M2 gruplarına da ayrılmıştır. Böyle bir tasarım daha çok 
verim ve yüksek inceliğe sahip un elde etmek içindir. 

TEMİZLEME SİSTEMİ 
1. Temizleme Kapsamı 
B1, B2, B3, S1, M1 ve M2 değirmenlerinden elde edi-

len birinci sınıf irmik, kaba un, sert ve yumuşak kepekli 
un ve  B3, B4, S2, M3, M4 ve T1 değirmenlerinden ikinci 
sınıf irmik, sert ve yumuşak kepekli un temizleme kapsa-
mındadır.

2. Temizleme Anahatları 
Homojen kombinasyon, stok miktarı ve tek ölçü kom-

binasyon 
3. Tekrarlanan Temizleme İşlemi 
4. Genişletilmiş Temizleme işlemi

ELEME 
1. Eleme kısmını yükseltin, yüksek elek çerçevesi ve so-

runsuz stok akışı elde edin,
2. Elek yüzeyini genişletin ve derecelendirmeyi artırın,
3. Öğütme ve eleme işlemini ayrı ayrı yapın,
4. Vakumlanan stoğun elek yüzeyini artırın,
5. Üçüncü sınıf unu, inceltme sisteminin başında eleyin. 

SIKIŞTIRMA VE AYIRMA
1. Sıkıştırma
Ürünler sıkıştırıldıklarında değişime uğrar ve nişastanın 
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The impact is mainly applied to the fine bran and at the 
tail of the reduction system for assured flour extraction. 

2. Detaching
No stock property will change after detaching process 

and the crashing ratio of starch will not be improved. 
Detaching process will have no effect on the fermented 
foods. Two speeds are provided to match different types 
of stocks. 

DEMONSTRATIVE DIAGRAMS AND 
TECHNOLOGICAL INDICATORS OF 
SUCCESSFUL FLOUR MILLING PROCESS
1. Flour (ash content≤0.5%) extraction ratio ≥ 50%, of 

high fineness, good whitenness, excellent quality and no 
invert color. 

2. Flour (ash content≤0.65%) extraction ratio is 15% 
through 20%, of high fineness and whitish pink color. 

3. Flour (ash content≤1.0%) extraction ratio is 5% thro-
ugh 10%. 

4. 0 flour (ash content@0.35~0.45%) is also possible to be 
prepared at the extraction ratio of 30% up to 40% as per the 
market demands, which contains almost no bran speck. 

ezilme oranıyla birlikte gelişme gösterirler. Mayalanmış gı-
dalar, değirmenin başında sıkıştırıldıktan sonra büyük öl-
çüde değişirler. Sıkıştırma, un çıkarabilmek için inceltme 
sisteminin sonunda ve  daha çok ince kepeğe uygulanır. 

2. Ayırma
Hiçbir stok ayırma işleminden sonra değişmez ve nişas-

tanın ezilme oranı artırılmaz. Ayırma süreci mayalanmış 
gıdalarda bir etki yaratmaz. Farklı türdeki stoklara uyum 
sağlaması için iki farklı hız ayarı vardır. 

BAŞARILI BİR UN ÖĞÜTME SÜRECİNİN 
AÇIKLAYICI DİYAGRAMLARI VE TEKNOLOJİK 
GÖSTERGELERİ 
1. Un (Kül içeriği ≤0.5%) ekstraksiyon oranı ≥ 50%, 

yüksek incelik, beyazlık, yüksek kalite ve ters renk içer-
meyen

2. Un (Kül içeriği ≤0.65%) ekstraksiyon oranı 15% ile 
20% arası, yüksek oranda incelik, beyazımsı pembe renk 

3. Un (Kül içeriği ≤1.0%) ekstraksiyon oranı 5% ile 10% arası 
4. 0 un (kül içeriği @0.35~0.45%), Neredeyse hiç ke-

pek partikülü içermeyen, pazar talebi başına %30 ve %40 
arası ekstraksiyon oranına hazır şekilde de mevcuttur.
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Değirmen Teknolojileri  
ve Son Yenilikler

Milling Technologies and the 
Latest Innovations

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

Milling involves all machines employed in milling granu-
lar products from minerals to metal and wood. The im-
portance of flour milling results from the widespread dis-
tribution of the wheat from which flour is produced, the 
ability to grow wheat in large geographies and ecologies, 
its easy agriculture, preservation and processing, and its 
nutritional affordability, accessibility and neutral aromatic 
profile as a foodstuff. 

The following developments are observed in consid-
eration of the flour milling in the world:

1. There is a quickly increasing interest in the compact 
mills offered for flour milling. These 50-100 ton capac-
ity, single-layer, fully automated and PLC-controlled mills 
manufactured are especially better suited for multipur-
pose milling concept. These mills are not much suitable 
for the conditions of our country. The mills with less than 
a 100 ton/day capacity are not economical.

2. In recent years, capacities less than 250 tons are 

Değirmencilik denilince mineralden metale, ahşaptan 
taneli ürünlere varıncaya kadar öğütmede kullanılan tüm 
makineler anlaşılır. Un değirmenciliğinin önemi de, unun 
elde edildiği buğdayın yeryüzünde yaygın dağılımından, 
geniş coğrafya ve ekolojilerde yetişebilmesinden; tarımı-
nın, muhafazasının ve işlenmesinin kolaylığından; beslen-
me açısından ucuz, kolay erişilebilir ve nötr aromatik pro-
file sahip bir besin kaynağı olmasından kaynaklanır.

Dünyada un değirmenciliğine bakılacak olursa aşa-
ğıdaki gelişmeler görülecektir:

1. Un değirmenciliğinde kompakt değirmenlere ilgi hızla 
artmaktadır. 50 - 100 ton kapasiteli, tek katlı, tam oto-
matik ve PLC kontrollü olarak imal edilen bu değirmenler, 
özellikle çok amaçlı değirmencilik (multi purpose milling) 
konseptine daha uygun düşmektedir. Ülkemiz şartları için 
çok uygun sayılmazlar. Bu değirmenlerin 100 ton/günden 
düşük kapasiteli olanları ekonomik değildir.

2. Son yıllarda değirmencilik sektöründe söz sahibi ül-

General Manager - Genel Müdür
İmaş Makine

Mustafa ÖZDEMİR

Değirmencilik denilince mineralden metale, ahşaptan taneli ürünlere varıncaya kadar öğütmede 
kullanılan tüm makineler anlaşılır. Un değirmenciliğinin önemi de, unun elde edildiği buğdayın yer-
yüzünde yaygın dağılımından, geniş coğrafya ve ekolojilerde yetişebilmesinden; tarımının, muhafa-
zasının ve işlenmesinin kolaylığından; beslenme açısından ucuz, kolay erişilebilir ve nötr aromatik 
profile sahip bir besin kaynağı olmasından kaynaklanır

“There is a quickly increasing interest in the compact mills offered for flour milling. These 50-100 
ton capacity, single-layer, fully automated and PLC-controlled mills manufactured are especially 
better suited for multipurpose milling concept. Another trend in flour milling is specialization mill-
ing and multipurpose milling. The mill in specialization milling is designed for a single product.”
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prohibited in the countries that dominate the milling sec-
tor. The milling sector gathers around 5 to 10 major com-
panies in the advanced countries. Capacities less than 
250 tons increase the cost whereas higher capacities 
disrupt the milling circulation. 

3. Another trend in flour milling is specialization mill-
ing and multipurpose milling. In specialization milling, the 
mill is designed for a single product. For example, bread 
flour, biscuit flour, flour, etc. In Turkey, specialization mill-
ing is more popular than multipurpose milling. 

4. In multipurpose milling, different types of wheat and 
grains are milled and stored separately. At the end of the 
milling process, 50-60 types of flour can be achieved by 
blending these flours and adding additives. The added val-
ue of this application is rather high just like the investment 
costs, information, personnel and technology requirements. 

5. Flour milling in Turkey is based on bread flour. In 
recent years, luxurious flours and packaged flours which 
are small in number have increasingly become popular. 
There are great differences in terms of capacity.

MILLING TECHNOLOGY AND FLOUR MILL
Mills employed in the milling process are the compo-

nents that provide for pressing, impact, cutting and fric-
tion techniques and dimension minimization. Even though 
the term “mill” is used for all of the mills in general, it sug-
gests flour mills in the technical term. The technical defi-
nition of mill in flour milling is the cracking of the cleaned 
and conditioned wheat grain, the separation of the mealy 
endosperm from the bran and its reduction to flour. 

The milling system of mills is composed of mills, sieves 
and auxiliary components.

 
Cleaning and Conditioning: Cleaning process plays a 

highly important role in hygiene and sanitation in addition 
to the protection of the mill during the final product and 
processing stages. Whereas the dry system is preferred in 
environmental terms, the wet system, in other words the 
washing machine, is still used due to its conditioning ef-
ficiency and its ability to more effectively clean the very dirty 
wheat grains. The LOOP SYSTEM involved in the dry clean-
ing process provides for significant advantages in terms of 
capacity and efficiency; and mechanization and automation 
techniques suited to the system are applied. In cleaning, the 
separation or cleaning efficiency and capacity are impor-
tant. In the separation process, the amount of foreign mat-
ter that can be separated, the rate of purification from ash 
and microbial flora are used as measurement parameters. 

The conditioning process is the most important prepara-

kelerde, 250 tonun altındaki kapasiteler yasaklanmıştır. 
Değirmencilik sektörü ileri ülkelerde 5 - 10 büyük firmanın 
etrafında toplanmaktadır. 250 tonun altındaki kapasiteler-
de maliyet yükselmekte, üstü kapasitelerde ise öğütme 
sirkülasyonu bozulmaktadır.

3. Un değirmenciliğinde diğer bir yöneliş de ihtisas değir-
menciliği ve çok amaçlı değirmenciliktir. İhtisas değirmen-
ciliğinde değirmen tek bir ürüne göre dizayn edilir. Örneğin 
ekmeklik un, bisküvilik un gibi... Türkiye’de çok amaçlı de-
ğirmencilikten ziyade ihtisas değirmenciliği revaçtadır. 

4. Çok amaçlı değirmencilikte, farklı özellikteki buğday-
lar ve tahıl çeşitleri ayrı ayrı öğütülerek depolanır. Öğüt-
menin nihayetinde bu unlar paçal edilip katkılar eklenerek 
50-60 çeşit un elde edilebilir. Bu uygulamanın sağladığı 
katma değer yüksektir. Tabii ki yatırım masrafları, bilgi, 
personel ve teknoloji ihtiyaçları da aynı şekilde yüksektir.

5. Türkiye’de un değirmenciliği ekmeklik una dayanır. 
Son yıllarda lüks un ve paketlenmiş unlar hızla yaygın-
laşmaya başlamış olup, sayıları azdır. Kapasite yönünden 
çok büyük farklılıklar vardır. 

ÖĞÜTME TEKNOLOJİSİ VE UN DEĞİRMENİ
Öğütme işleminde kullanılan öğütücüler; sıkıştırma, 

darbe, kesme ve sürtünme teknikleri ile boyut indirgeme 
olayını sağlayan elamanlardır. “Değirmen” kelimesi ge-
nelde öğütücü anlamında kullanılsa da, ıstılahta un de-
ğirmenlerini ifade eder. Un değirmenciliğinde ise ıstılahi 
anlamı, temizlenmiş-tavlanmış buğday tanesinin açılarak, 
unsu endospermin kepekten ayrılması ve una indirgen-
mesidir.

Değirmenlerin öğütme sistemleri, öğütücüler, elekler ve 
yardımcı elemanlardan oluşur.

 
Temizleme ve Tavlama: Temizleme uygulamaları, son 

ürün ve işlem basamaklarında, hijyen ve sanitasyon kon-
septi yanında değirmenin korunması amacına yönelik 
olarak çok büyük öneme sahiptir. Çevrecilik açısından 
kuru sistem tercih edilirken, tavlama etkinliği ve çok kirli 
buğdayların daha etkin şekilde temizlenebilmesi nede-
niyle yaş sistem, yani yıkama makineleri de hala kulla-
nılmaktadır. Kuru temizleme uygulamasında yer verilen 
LOOP SİSTEM uygulaması, kapasite ve etkinlikte önemli 
avantajlar sağlamakta, sisteme, uygun mekanizasyon 
ve otomasyon teknikleri uygulanmaktadır. Temizlemede, 
ayırma veya temizleme etkinliği ve kapasitesi önemlidir. 
Ayırma etkinliğinde, ayrılabilen yabancı madde miktarı, kül 
ve mikrobiyel floradan arındırma oranı ölçüm parametresi 
olarak kullanılır.

Tavlama işlemi, temizlemeyi takip eden en önemli ha-
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tion stage that follows the cleaning stage. The resting period 
applications which can ensure sufficient mosaic structure 
with optimum water and heat treatment are the important 
treatment parameters. The period can be extended up to 
72 hours depending on the flour quality and fineness in-
tended by the flour sector. The requirements of the wheat 
types with different hardness are also taken into consider-
ation in terms of the resting period, and conditioning silos 
in suitable capacities and automations are built and used. 
The conditioning process can be performed separately for 
soft and hard wheat grains; later on, blended flour is also 
used. In the conditioning process, while the grain water op-
timization is performed at a single stage in soft grains, the 
soaking treatment is completed in two stages for the grains 
with hardness level over 50%. When the conditioning pro-
cesses performed after the dry cleaning process are com-
pared with the systems with washing processes, it is known 
that the conditioning efficiency is achieved at around 90% in 
the dry system in addition to an environmentally significant 
amount of decrease in the waste water. In the conditioning 
process, the heat-treatment shortens the duration of the 
process. The most common conditioning treatment is the 
warm conditioning where the temperature does not exceed 
42 oC. Hot and steam conditioning methods can be imple-
mented as well for special purposes.  

Creating Blended Flour: It is the process of mixing dif-
ferent types of conditioned wheat grains in certain amounts 
in consideration of the specifications of the demanded flour. 
The amount of protein and quality in addition to the level of 
hardness achieved with the types of wheat grains consti-
tute the most important stage of blending flour. The second 
stage is the cost-effective production of this quality; and 
it should be remembered that the approximately 85% of 
the flour cost arises from the raw material. When determin-
ing the amounts to be blended, Pearson square technique 
and mass balance calculations or the programs developed 
based on the principle of such balance are utilized. 

DEVELOPMENTS IN THE MILLING 
TECHNOLOGIES
Milling technologies brings to mind mechanization units, 

system creation, diagram ad automation operations. 

When we simplify the subject matter and take it to date, 
we can talk about milling applications starting from mill-
stones through to completely computerized light off mill-
ing. In terms of operating mills, there is a shift towards the 
multipurpose milling concept that has recently started to 
draw attraction due to product range in the milling sector 
that started with specialization milling in our sector. 

The advantages and functions of multipurpose mill-
ing system can be summarized as follows:

zırlık aşamasıdır. Optimum su ve ısıl işlem ile yeterli mo-
zaikleşmeyi sağlayabilecek dinlendirme süresi uygula-
maları, önemli tav parametreleridir. Unculuk sektörünün 
amaçladığı un kalitesi ve inceliğine bağlı olarak süre 72 
saate kadar uzatılabilir. Süre hususunda farklı sertlikte-
ki buğdayların ihtiyaçları da göz önünde bulundurula-
rak, uygun kapasite ve otomasyon özelliğinde tav siloları 
inşa edilmekte ve kullanılmaktadır. Tavlama işlemi sert 
ve yumuşak buğdaylarda ayrı ayrı yapılır, bilahare paçal 
da kullanılır. Tavlamada tane suyu optimizasyonu, yumu-
şak buğdaylarda tek aşamada gerçekleşirken % 50’nin 
üzerindeki sertlik derecelerinde, ıslatma iki aşamada ta-
mamlanır. Kuru temizleme üzerine yapılan tavlama işlem-
leri yıkamalı sistemlerle karşılaştırıldığında; kuru sistemde 
optimum tav etkinliğinin % 90 civarında sağlanabildiği ve 
çevresel olarak su atığının çok önemli düzeyde düşürül-
düğü bilinmektedir. Tavlamada ısıl işlem uygulamaları sü-
reyi kısalmaktadır. En yaygın olanı tav muamele sıcaklığı-
nın 42 oC’yi aşmadığı ılık tavlamadır. Özel amaçlarla sıcak 
ve buharlı tavlama metotları da kullanılabilmektedir.

Paçal Oluşturma: Tavlanan farklı özellikteki buğdayla-
rın, talep edilen unun spektleri dikkate alınarak belli oran-
larda karıştırılmasıdır. Paçal yapımında buğday çeşidiyle 
sağlanan protein miktar ve kalitesi ile sertlik derecesi en 
önemli aşamayı teşkil eder. İkinci aşama ise bu kalitenin 
ucuza mal edilmesidir ve un maliyetinin yaklaşık %85’inin 
hammaddeden kaynaklandığı unutulmamalıdır. Karışım 
oranlarının tespitinde Pearson karesi tekniği ve kütle 
denkliği hesapları veya bu denklik prensibine göre oluştu-
rulan programlardan faydalanılır.

ÖĞÜTME TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER
Öğütme teknolojileri denilince, mekanizasyon üniteleri, 

sistem oluşturma ve diyagram ile otomasyon çalışmaları 
akla gelir. 

Konuyu basitleştirip, günümüze kadar uzattığımızda un 
değirmenciliğini öğütme taşlarından başlayarak, tama-
men komputerize edilmiş light off değirmencilik uygula-
malarına kadar götürebiliyoruz. İşletmecilik boyutunda ise 
ihtisas değirmenciliğinden başlayan sektörümüzde, son 
yıllarda ürün çeşitliliğine bağlı olarak ilgi görmeye başla-
yan çok amaçlı değirmenciliğe, multipurpse milling kon-
septine kayış görülmektedir.

Çok dereceli öğütme sisteminin fayda ve fonksiyon-
larını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür; 

a. Kabuk endosperm ayrışımı artar. Kabuk tabakaların-
da parçalanma azalır.

b. Enerji sarfiyatı düşer. 
c. Mekanik nişasta zedelenmesi azalır. 
d. Unda ısınma zararı, yani yanma olmaz. Öğütmede 

sıcaklık, 55 oC’yi geçtiğinde nişasta, 70 oC’yi geçtiğinde 



March • Mart 2015 69

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

a. Shell endosperm separation is increased. Splitting in 
shell layers decreases. 

b. Energy consumption decreases.
c. Mechanical starch damage is decreased
d. There are no damages caused by heating; in other 

words, the flour does not burn. When the temperature 
exceeds 55 oC in milling the starch is damaged and the 
gluten is damaged when the temperature exceeds 70 oC. 

e. The milling capacity and quality are higher.
f. Flour with less peak and ask content is achieved.

Use of Sieves: The sieves are the second essential 
mechanization component following the mills in the flour 
milling. The sieving process is a purification treatment.

With the invention of cylinder sieves, the sieving process 
was integrated to the automatic system enabling continuous 
use. This type of sieves could get clogged with the effect of 
centrifugal force, leaving only 1/3 of the sieving surface us-
able. Later on, hexagonal sieves with higher sieving efficiency 
were used. With the use of these sieves, the clogging was 
minimized with the effect of rolling from one surface to the 
other during the rotation; later on, with the addition of pallet 
systems rotating in the opposite direction to the sieve, the 
clogging was completely eliminated. These sieves known as 
centrifuge sieves today are still used in necessary operations. 

With the invention of horizontal-table and plane-move-
ment sieves, rectangular and square shaped sieves be-
gan to be popularly used. The first examples of these 
sieves are the reciprocating and left-right plane move-
ment rectangular sieves; they can be manufactured as 
multi-later and multi-passage forms. There are still some 
mills which use these types of sieves. 

In the recent years, square-box and semicircular gyrating 
square plansifters have become increasingly popular. This is 
the most common type of sieve that is used today. The semi-
circular movement applied in these 
sieves makes sieving an easier pro-
cess by cutting the centrifugal force 
and collecting fine particles below 
and coarse particles above. The 
square sieves accomplish a great 
deal of work in a small space. They 
are easily replaceable due to dia-
gram and maintenance. In terms of 
construction, they can be used as 
30 pieces of 2-10 unit boxes lo-
cated on one another. Multi-layer 
usage increases the sifting surface 
while square shaped boxes can be 
easily replaced. 

ise glüten zarar görür. 
e. Öğütme kapasite ve kalitesi yükselir.
f. Daha düşük pike ve küle sahip un elde edilir.

Eleklerin Kullanılması: Elekler, un değirmenciliğinde 
öğütücülerden sonra ikinci temel mekanizasyon elemanı-
dır. Eleme işlemi, bir saflaştırma prosesidir. 

Silindirik eleklerin keşfi ile eleme işlemi otomatik siste-
me dahil edilerek sürekli sistemde kullanılabilmiştir. Bu 
tür eleklerde merkezkaç kuvvetinin etkisiyle tıkanmalar 
meydana gelmekte, eleme yüzeyinin ancak 1/3’ü kulla-
nılabilmekteydi. Daha sonraları, eleme etkinliği daha yük-
sek olan altıgen elekler kullanılmıştır. Bu eleklerde, dönüş 
esnasında bir yüzeyden diğerine yıkılma etkisi sebebiyle 
tıkanmalar asgariye inmiş, daha sonra ise eleğe ters isti-
kamette dönen palet sistemleri ilave edilerek tıkanmaların 
tamamen önüne geçilmiştir. Günümüzde santrifüj elek 
diye bilinen bu elekler, gerekli yerlerde hala kullanılmak-
tadır. 

Yatay tablalı ve düzlemsel hareket eden eleklerin keşfi 
ile dikdörtgen ve kare elekler öğütmede geniş kullanım 
alanı bulmuşlardır. Bu eleklerin ilk örnekleri ileri-geri (re-
ciprocating) ve sağ-sol düzlemsel hareket edebilen dik-
dörtgen elekler olup, çok katlı ve çok pasajlı olarak imal 
edilebilmektedirler. Hala kullanıldığı un değirmenleri mev-
cuttur.

Son yıllarda ise kare kasalı ve yarı dairesel (gyrating) 
hareket yapan kare elekler (plansifter) hızla yayılmıştır. Bu 
elek, günümüzde kullanılan en yaygın elek tipidir. Bu elek-
lerde uygulanan yarı dairesel hareketin bir taraftan mer-
kezkaç kuvvetini kırması, diğer taraftan da ince kısımların 
alta, kaba materyalin üste sınıflandırılmasını sağlaması, 
elemeyi kolaylaştırmaktadır. Kare elekler az yerde çok iş 
başarırlar. Diyagram ve bakım nedeniyle değiştirilmeleri 
kolaydır. Konstrüksiyon olarak 2-10 üniteli ve üst üste 30 
adet kasa olarak kullanılabilmektedir. Kare eleklerde çok 

katlı kullanım eleme yüze-
yini arttırırken, kare şekilli 
kasalar kolay değiştirile-
bilme özelliği kazandır-
maktadır. 

Günümüzde elekler 
üzerine araştırma ve ge-
liştirme çalışmaları hızla 
sürdürülmektedir. Farklı 
malzemelerle mekanik 
aksamın hafifletilmesi, 
yüke ve harekete karşı 
dayanıklılığın artırılma-
sı, montaj ve demontaj 
kolaylığı, kasa içinde ölü 
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Today, research and development studies on sieves 
are continued. Studies are being conducted in relation 
to building lighter mechanical components with different 
materials, increasing durability against load and move-
ment, facilitating assembly and disassembly, minimizing 
the dead spots inside the boxes and increasing the siev-
ing surface and the service life of sifting fabrics. The im-
portant factors in the sifting efficiency of the sieves such 
as sifting speed depending on the passage load and fine-
ness, dash distance, durability and sifting surface open-
ness of sieve fabrics should be taken into consideration. 
Furthermore, utilization opportunities depending on the 
diagram flow is still being researched. 

Today, certain circular-table sieves are introduced to 
the market instead of the square sieves; these machines 
which are free from dead spots practically have no loss 
of surface. There are studies on the usage of different 
stroke and vibration mechanisms in addition to quite 
different sifting materials and tapotement in order to in-
crease the sifting efficiency and minimize the clogging.  

Use of rolls in milling: 
a. increase capacity and quality in milling, 
b. decrease the energy consumption and 
c. increase milling effectiveness and efficiency since 

rolls are suitable for threading, work at much higher 
speeds, and they are more suited for automation. 

Figure 2 shortly and diagrammatically summarizes the 
roll technology, the positioning of the ball inside the roll 
and the threading images. 

While roll balls 
minimize the fric-
tion surface and 
energy consump-
tion by means of 
providing for a 
continuous linear 
milling movement, 
they also have a 
superficial mill-
ing effect in the 
form of the linear 
derivative. These 
made it possible 
to remarkably in-
crease the rotation speed of the rolls which in turn in-
creased the milling capacity. Different speed differentials 
depending on the diagram position make it possible to 
balance the million disruption and friction effect. Today, 
the speed limit can be increased up to 800 rev/min with 
effective cooling whereas starch damage cannot be pre-

bölgelerin minimize edilmesi, elek kumaşlarının eleme yü-
zeyi ve ömürlerinin artırılması üzerine çalışmalar sürdürül-
mektedir. Eleklerin eleme etkinliğinde önemli olan, pasaj 
yük ve inceliğine göre eleme hızı, fırlama mesafesi, elek 
kumaşlarında sağlamlık ve eleme yüzeyi açıklığı gibi et-
kenlerin dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca diyagram 
gidişine göre kullanım imkânları da hala araştırılmaktadır.

Günümüzde kare eleklerin yerine bazı dairesel tabla-
lı elekler de piyasaya sürülmekte; ölü bölgeden ari olan 
bu makineler, doğal olarak yüzey kaybına uğramaktadır. 
Eleme etkinliğinin artırılması ve tıkanmaların minimize edil-
mesinde çok değişik elek malzemesi ve tapoten modelleri 
yanında, değişik strok ve titreşim mekanizmalarının kulla-
nılması üzerine çalışmalar mevcuttur. 

Öğütmede valslerin kullanılması; 
a. Öğütmede kapasite ve kaliteyi artırmış,
b. Enerji sarfiyatını düşürmüş,
c. Valslerin yivlemeye uygun olması, çok daha yüksek 

hızda çalışması, çok dereceli öğütmeye ve otomasyona 
daha uygun olmaları sebebiyle öğütme etkinliği ve verim-
lilik artmıştır. 

Şekil 2, diyagramatik olarak vals teknolojisi, vals içinde 
top yerleşimi ve yivleme ile ilgili görüntüleri kabaca özet-
lemektedir.

Vals topları sürekli çizgisel öğütme hareketi sağlayarak, 
bir taraftan sürtünme yüzeyini ve enerji sarfiyatını minimi-
ze ederken, doğrunun türevi şeklinde yüzeysel öğütme 
etkisi göstermektedir. Bu sebeplerle valsların dönüş hızı 

çok fazla miktar-
da arttırılabilmiş, 
buna bağlı ola-
rak da öğütme 
kapasitesi yük-
selmiştir. Diyag-
ram konumuna 
göre farklı hız 
diferansiyeli ile 
öğütmede kes-
me ve sürtün-
me etkisi den-
gelenebilmiştir. 
Günümüzde hız 
limiti, etkin bir 
soğutma ile 800 

devir/dakikaya kadar yükseltilebilmekte, bunun üzerinde 
aşırı nişasta zedelenmesine engel olunamamaktadır. 

Çelik vals toplarının, özel malzemelerle kaplanması 
sonucu taşa göre daha dayanıklı olması, vals top aralı-
ğının kolayca ayarlanabilmesi, farklı öğütme aşamalarına 



March • Mart 2015 71

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

DEĞİRMENCİ DERGİSİ



72 March • Mart 2015

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

MILLER MAGAZINE

vented at higher speeds. 

Steel roll balls coated with special materials being more 
durable than stone, easily adjustable roll and ball distance, 
ability to perform more accurate and different threading de-
pending of different milling stages and ability to easily use 
different groove position have all provided important ben-
efits. Rolls facilitated multi-level milling applications and 
made great contributions in the milling quality by increas-
ing shell-endosperm separation and flour efficiency and 
quality. Different techniques and specifications of threading 
applied to roll balls dissolve or scrape the endosperm par-
ticles trapped in the pod cavity of the grain provided for an 
increase in flour efficiency. All of these benefits facilitate mill-
ing in addition to decreasing the energy consumption per 
unit flour production. 

As of today, there is not an invention yet to replace 
the milling rolls. Even though there are certain laboratory 
results mentioned, these results seem to have challenges 
in terms of industrialization and commercialization. 

R&D studies are focused on lighter and more effec-
tive rolls with lower vibration and noise, minimized friction 
and heating, no changes in dimension when being oper-
ated, durable bearing, minimized movable components, 
lower dead spots, higher cooling efficiency, suitable for 
hygiene and sanitation and lower milling surface. Ease 
of assembly and disassembly, ease of ball replacement, 
easy maintenance and repair are also at the center of 
studies in addition to long service life. 

Conveying Systems: Horizontal and vertical conveying 
systems in flour milling function as starting point of mechan-
ical automation. These applications gave the first chance of 
automation in manufacturing to the flour milling. Bucket and 
worm conveyors are still used in cleaning and conditioning 
systems depending on the location. Negative and positive 
pressure pneumatic conveyors are becoming more popular 
today in spite of their higher energy consumption. Pneu-
matic conveyors help the flour get conditioned more quickly 
as a result of contact with air. If engineering practices are 
observed and assembly errors are not made, these sys-
tems can provide for a highly efficient conveying. 

DEVELOPMENTS IN AUTOMATION AND 
COMPUTERIZATION
This field represents the last circle of the industrializa-

tion process. An industry not automated and not com-
puterized cannot survive the merciless competition. Sav-
ing on workforce, effective mechanization and process 
control, energy saving, process standardization and elim-
ination of personnel errors also provide for added value. 

To summarize the technological evolution of the mill-

göre daha hassas ve farklı yivleme yapılabilmesi, farklı yiv 
pozisyonlarının kolaylıkla kullanılabilmesi önemli yararlar 
sağlamıştır. Valsler çok dereceli öğütme uygulamalarını 
kolaylaştırmış, kabuk endosperm ayrışımını, un verimi ve 
kalitesini artırarak öğütme kalitesine çok önemli katkıda 
bulunmuştur. Vals toplarına uygulanan değişik yivleme 
teknikleri ve yiv özellikleri, tanenin karın girintisi bölgesin-
de hapsolan endosperm parçacıklarını çözerek veya ka-
zıyarak un veriminde artış sağlamıştır. Bütün bu faydalar 
öğütmeyi kolaylaştırarak birim un üretimi için enerji sarfi-
yatını da düşürmüştür. 

Günümüzde öğütme valslerinin yerini tutacak yeni bir 
teknoloji henüz keşfedilemedi. Adı geçen bazı laboratuar 
sonuçları söz konusu olsa da endüstrileşmesi ve ticarileş-
mesi zor görülüyor. 

AR-GE ve inovasyon çalışmaları; daha hafif, titreşimi ve 
sesi daha düşük, toplardaki sürtünme ve ısınmanın mi-
nimize edildiği, çalışırken boyut değişikliğine uğramayan, 
sağlam yataklı, hareketli parçaları azaltılmış, daha düşük 
ölü bölgeye sahip, soğutma etkinliği yüksek, hijyen ve 
sanitasyona uygun, daha düşük öğütme yüzeyi ile daha 
etkin çalışabilen valsler üzerine odaklanmıştır. Montaj ve 
demontaj kolaylığı, kolay top değişikliği, bakım ve tamirat 
kolaylığı, bunların da ötesinde kullanım ömrünün uzunlu-
ğu ilgi odağı olmaktadır. 

Taşıma Sistemleri: Un değirmenciliğinde yatay ve di-
key taşıma sistemleri, mekanik otomasyonun başlangıç 
noktasını oluşturur. Bu uygulamalar, fabrikasyonda ilk 
otomasyon şansını da un değirmenciliğine vermiştir. Ko-
valı ve helezon taşıyıcılar, hala, konumuna göre özellik-
le temizleme ve tavlama sistemlerinde kullanılmaktadır. 
Daha fazla enerji sarfiyatına rağmen negatif ve pozitif ba-
sınç etkili pnömatik taşıyıcılar, günümüzde daha yaygın 
kullanılmaya başlanmıştır. Pnömatik taşıyıcılar, hava ile 
temas sonucu unun daha hızlı olgunlaşmasına da yar-
dımcı olurlar. Mühendislik uygulamalarına dikkat edildiği 
ve montaj hatalarına da düşülmediği takdirde çok verimli 
taşımacılık sağlayabilmektedirler. 

OTOMASYON VE KOMPUTERİZASYONDAKİ 
GELİŞMELER
Bu alan, sanayileşme sürecinin son halkasını oluştur-

maktadır. Otomatize ve komputerize olamayan bir sanayi-
nin, acımasız rekabet ortamında ayakta kalması düşünü-
lemez. Bir taraftan işgücünden tasarrufu sağlarken, diğer 
taraftan etkin mekanizasyon ve proses kontrolü, enerji 
tasarrufu, işlem standardizasyonu ve personel kaynaklı 
hataların giderilmesi gibi hususlar da katma değer sağlar. 

Öğütme işleminin teknolojik evrimini özetleyecek olur-
sak, manuel öğütmeyi, mekanik, elektromekanik, PC ve 
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ing process, manual milling is followed by mechanical, 
electromechanical, PC and PLC controlled automation 
processes. 

Power supplies, production machines, the amount and 
quality of the milled materials should be controlled on a 
constant basis to ensure a productive milling in flour mill-
ing. Manual performance of these require employment 
of higher number of personnel. Recently, computerized 
automation operations have started to be adopted in 
production control operations in mills so as to facilitate 
the controlling operations and increase the quality and 
efficiency. This can increase productivity by around 30%.  

In the first automation operations, electromechanical 
circuit breakers controlled via wall boxes were used. 
Electromechanical relay control systems are employed 
in the control of machines and the mechanical systems. 
This type of systems are also known as low-automation 
systems. The next level of this system is the fixed-cable 
electronics integration systems. These systems are used 
to command the contactors located on the machines by 
means of a central board in order to guide and manage 
the whole mill from the switchboard. 

Later on, flour mills were computerized; large control 
boards were squeezed into a computer screen with the 
use of PC (programmable controller) and the use of heav-
ily cabled transmission systems was ended. With PC 
control, the mill can be operated or stopped depending 
on various operation scenarios in line with a designated 
program. This way, stock control, start-stop, malfunction 
alarm, energy consumption, process control, flow and 
quality control, production inventory, milling value, ma-
chine and sub-process performance can be controlled. 

Today, “light off” mills that can regulate the production pa-
rameters depending of the changing conditions by means 
of utilizing PLC systems have been designed. These mills 
are built in completely closed systems and completely con-
trolled via a monitor outside the mill. These systems need 
neither a washer not a roller. A decision center is estab-
lished in PLC systems; the logic unit decides on a certain 
program according to the data calculated by the sensors 
received at the computer from the environment or the mill-
ing machines and communicates this decision as a com-
mand to the machines and directs the operation according 
to the changing data. The mill should be categorized into 
sub-disciplines such as cleaning, conditioning, blending, 
milling control, flour blend and packaging and it should also 
be automated and programmed in order for this system to 
be implemented. In the existing processing technology, it 
is possible to automate the conditioning process together 
with the milling process.

PLC kontrollü otomasyon uygulamaları takip etmiştir.

Un değirmenciliğinde verimli bir öğütme yapabilmek 
için güç kaynaklarının, üretim makinelerinin, öğütülen ma-
teryal miktarının ve kalitesinin sürekli olarak kontrol edil-
mesi gerekir. Bunların insanlar tarafından manuel olarak 
gerçekleştirilmesi, fazla miktarda personelin istihdamını 
zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda, değirmenlerde kontrol 
işlemlerini kolaylaştırmak, kaliteyi ve verimliliği artırmak 
amacıyla üretim kontrolünde bilgisayarlar kullanılarak oto-
masyon çalışmaları başlamıştır. Bu yolla % 30 civarında 
prodüktivite artışı sağlanabilmektedir. 

İlk otomasyon uygulamalarında, elektrik panoları üze-
rinden kumanda edilen elektromekanik devre kesiciler 
kullanılmıştır. Elektromekanik röleli kontrol sistemleri, 
makinelerin ve mekanik sistemlerin kontrolünde kullanıl-
maktadır. Bu tür sistemler düşük otomasyonlu sistemler 
olarak bilinir. Bunun ileri aşamasını ise sabit kablolu elekt-
ronik entegre sistemler oluşturmaktadır. Bu sistemlerle, 
merkezi bir pano yardımıyla makineler üzerinde bulunan 
kontaktörlere emir verilerek kontrol panosundan tüm de-
ğirmenin sevk ve idaresi gerçekleştirilmektedir.

Daha sonra, un değirmenlerinin komputerizasyon aşa-
masına geçilmiş, PC (programmable controller) kullanımı 
ile çok geniş kumanda panoları, bir bilgisayar monitörü-
ne sığdırılmış, yoğun kablolu iletim sistemlerine son ve-
rilmiştir. PC kontrolle, verilen bir programa uygun olarak 
değişik çalışma senaryolarına göre değirmen çalıştırıla-
bilir veya durdurulabilir. Bu yolla stok kontrol, dur-kalk, 
arıza alarm, enerji sarfiyatı, proses kontrol, akış ve kalite 
kontrol, üretim envanteri, öğütme değeri, makine ve alt 
proseslerde performans gibi kontrol uygulamaları yapı-
labilir. 

Günümüzde ise PLC sistemleri kullanılarak, değişen 
şartlara göre üretim parametrelerini düzenleyebilen “light 
off” un değirmenleri geliştirilmiştir. Bu değirmenler tama-
men kapalı sistemde inşa edilip, tamamıyla değirmen dı-
şından, bir monitörden idare edilmektedir. Ne yıkamacıya 
ne de valsatöre ihtiyaç duyulmaktadır. 

PLC sistemlerinde bir karar merkezi oluşturulmakta, 
çevreden veya öğütme makinelerinden bilgisayara gelen 
sensörler tarafından ölçülmüş bilgilere göre logic ünitesi 
belirli bir programa karar vermekte ve bu kararı komut 
şeklinde makinelere iletmekte, değişen dataya göre de 
uygulamayı yönlendirmektedir. Bu sistemin uygulanabil-
mesi için değirmenin; temizleme, tavlama, paçal, öğütme 
kontrolü, un paçalı ve paketleme gibi alt disiplinlere ayrıl-
ması ve otomatize edilip programlanması gerekir. Mevcut 
işleme teknolojisinde, tavlama işlemi ile öğütmeyi birlikte 
otomatize etmek mümkündür. 
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Taşlı Değirmenlerin 
Avantajları

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

The grinding of the grain is one of the most important 
factors to achieve a good taste and high nutritional value 
of bread and flour products. 

STONE MILL GRINDING
Stone milling is a rarity these days, but the interest for 

stone ground is now increasing in most parts of the world 
as consumers appreciate the high quality, healthy and 
tasty stoneground flour, which is made by slow, cold grin-
ding of grain between millstones. In order to successfully 
grind grain in stone mills one must have both experience 
and skill. Stone milling is carried out with the help of two 
millstones, which crush and mill grain slowly and gradu-

Tahılın öğütülmesi, ekmek ve unlu mamullerde lezzete 
ve yüksek besin değerine ulaşmakta en önemli faktörler-
den biridir. 

TAŞ DEĞİRMENDE ÖĞÜTME 
Taş değirmende un öğütme işlemi bugünlerde nadiren 

görülmekle birlikte değirmen taşına olan ilgi de giderek 
artmaktadır. Çünkü tüketiciler, taş değirmenlerde yavaş 
yavaş ve soğuk öğütme ile elde edilen kaliteli, sağlıklı ve 
lezzetli gıdalara yönelmektedir. Ancak taş değirmende 
tahılı başarılı şekilde öğütebilmek, hem deneyim hem de 
beceri sahibi olmayı gerektirir. Taşlı değirmenlerde tahılı 
öğütme işlemi (ısı birikimi olmadan, yani un oksidasyonu 

Sales Director - Satış Müdürü

ENGSKO A/S United Milling Systems

Leif MADSEN

“Tahıl tanesi nişasta, protein, vitamin ve lif açısından denge içerisindedir. Yağ ve vücut için gerekli 
B ve E vitaminleri, buğday tanesinin rüşeyminde yoğunlaşmıştır. Taş değirmenciliğinde, yağ içeren 
ve besin değeri yüksek buğday rüşeymi, undan ayrılıp atılmaz. Tam tahıl öğütülür ve rüşeym yağı da 
muhafaza edilir. Hiçbir şey çıkarılmaz, hiçbir şey eklenmez; tam tahıldan tam tahıllı un elde edilir.”

“Grain contains a natural balance of starch, protein, vitamins and fibers. In wheat many oils and essen-
tial B and E vitamins are concentrated in the wheat germ. The oily and nutritious wheat germ cannot be 
separated out in a stone grinding process. The whole grain is ground and the wheat germ oil preserved. 
Nothing is taken away, nothing added, whole grain goes in, and wholegrain flour comes out.”

Stone Milling 
Advantages
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ally, without the accelerated evolution of heat, so oxidati-
on of flour or destruction of nutrients does not occur. The 
whole grain is ground and the wheat germ oil preserved. 
Nothing is taken away, nothing added, whole grain goes 
in, and wholegrain flour comes out. 

Grain contains a natural balance of starch, protein, vi-
tamins and fibers. In wheat many oils and essential B and 
E vitamins are concentrated in the wheat germ. The oily 
and nutritious wheat germ cannot be separated out in 
a stone grinding process and therefore gives the flour a 
characteristic nutty flavor. 

With proper grinding you get the full nutritional value of 
the grain, no synthetic additives are required. The high 
quality, stoneground whole meal flour has a fresh smell 
and a lot of flavor. 

Although wholegrain flour is the ideal, stoneground flo-
ur can also be made to “white” flour when sifted through 
a sieve after the milling. This “White” flour, however, is ac-
tually not White, but more beige/grey as it retains partic-
les of the bran and germ – and is therefore more healthy 
than the traditional, industrial White flour. 

In summary, these are the advantages of traditional 
stone grinding mills: 

• Value adding
• Fast return on investment
• Healthy nutrition
• 100 % grain utilization
• Low start-up costs for small plants
• Small scale plants from 150 kg/hour expandable up 

to 1.5 – 2.0 MT/hour

ROLLER MIILS
HAMMER MILLS
These milling methods 

are designed to extract as 
mush White flour as possib-
le from each grain and can 
produce a vast amount of 
flour quickly and with a mi-
nimum of human interventi-
on. You get high capacity at 
a low cost, but the flour will 
not be as healthy and tasty 
as stoneground flour. 

Hammer mills lead to 
intense heat of grain and 
flour. Steel hammer heads 
split grain and turn them 
into a powder with incre-

ve tahribatı yaşanmadan ve un besin değerini kaybetme-
den) yavaş yavaş ve kademeli şekilde tahılı ezip öğüten iki 
değirmen taşının yardımıyla gerçekleşir. Tam tahıl öğütülür 
ve rüşeym yağı da muhafaza edilir. Hiçbir şey çıkarılmaz, 
hiçbir şey eklenmez; tam tahıldan tam tahıllı un elde edilir. 

Tahıl tanesi nişasta, protein, vitamin ve lif açısından den-
ge içerisindedir. Yağ ve vücut için gerekli B ve E vitaminleri, 
buğday tanesinin rüşeyminde yoğunlaşmıştır. Taş değirmen-
ciliğinde, yağ içeren ve besin değeri yüksek buğday rüşey-
mi, undan ayrılıp atılmaz. Bu da una karakteristik bir tat verir. 

Uygun bir öğütme işlemiyle tahılın tüm besin değeri ko-
runabilir ve hiçbir sentetik katkı maddesine de gerek du-
yulmaz. Yüksek kalitede, taş değirmende öğütülmüş tam 
tahıllı un, taze bir kokuya ve lezzete sahiptir. 

Tam tahıllı un en ideali olsa da, taş değirmende öğütül-
müş un da öğütme işleminden sonra elekten geçirilerek 
“beyaz un” halini alabilir. Ancak beyazdan ziyade, daha 
çok bej ya da gri renktedir ve kepek ile rüşeym parçalarını 
muhafaza eder. Bu sayede de geleneksel ve endüstriyel 
beyaz undan daha sağlıklıdır. 

Özetle, geleneksel taş değirmenciliğinin avantajları-
nı şöyle sıralayabiliriz:

• Katma değer,
• Yatırımda kendini hızlı amorti etme,
• Sağlıklı ve besin değeri yüksek tahıl unu,
• Tahıldan % 100 faydalanma,
• Küçük tesisler için uygun başlangıç maliyeti,
• Küçük ölçekli tesisler için 150 kg/saat kapasiteden 

1,5 – 2 ton/saat kapasiteye kadar genişleme imkânı.

VALSLİ DEĞİRMEN – ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN 
Bu değirmencilik metotları, 

her bir tahıl tanesinden müm-
kün olduğunca çok beyaz un 
çıkarabilmek için tasarlanmış-
tır ve insan müdahalesi ol-
maksızın, hızlı bir şekilde bü-
yük miktarda un çıkarabilirler. 
Az maliyete yüksek kapasite 
elde edebilirsiniz, ancak unu-
nuz taş değirmende öğütülen 
un kadar sağlıklı ve lezzetli ol-
mayacaktır. 

Çekiçli değirmenler tahılın ve 
unun yoğun şekilde ısınmasına 
yol açarlar. Çelik çekiç başlar, 
tahılı yayar ve tüm besin de-
ğerine zarar vererek, bunları 
inanılmaz bir hızla toza dönüş-
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dible speed, destroying most of the nutrients. The result 
is a flour of low nutritional value. 

In roller mills the grain is ground between two different 
sets of rollers, the break rollers and the reduction rollers, 
cylinders rotating at high speed. The grain is fed into the 
gap between the cylinders and instantly crushed. Thus, 
a large amount of heat is produced. In the stone milling 
process there are temperatures below 32,2 0C while a 
roller mill temperature reaches 65,5 0C. Already at 48,3 
0C most of the useful enzymes contained in the flour dies 
and at higher temperatures other nutrients are destroyed. 

Moreover, in the drum mill the flour is subjected to air and 

türür. Sonuç düşük besin değerine sahip undur. 
 Valsli değirmenlerde ise tahıl iki farklı vals setinin arasın-

da öğütülür; Kırma valsi ve inceltme valsi. Bunlar yüksek 
hızla çalışan silindirlerdir. Tahıllar, silindirlerin arasındaki 
boşluğa gönderilirler ve hemen ezilirler. Böylece yüksek 
derecede ısı ortaya çıkar. Valsli değirmende sıcaklık 65,5 
0C dereceye kadar yükselirken, taş değirmende sıcaklık 
32,2 0C derecenin altında kalır. Zaten 48,3 0C derecede 
un içerisindeki faydalı enzimlerin çoğu ölür ve daha yük-
sek sıcaklıkta da diğer besleyici maddeler yok olurlar. 

Dahası, tamburlu değirmende un havaya maruz kalır ve 
bu un hızlı bir şekilde bozulmaya başlar, ardından da taze-
liğini kaybeder. Raf ömrünü uzatmak amacıyla içine kimya-

Grinding Mill Plant (Type 1) – Taşlı Değirmen Tesis

Flour Mill Type 1 - Un Değirmeni 
Tipi 1
For Production of whole grain flour – Tam tahıllı un üretimi için
Raw Materials: Wheat, barley, rye, spelt, rice, etc.
Hammaddeler: Buğday, arpa, çavdar, kavuzlu buğday, pirinç, vs.

Capacity: Kapasite:
- Up to 400 to 450 kg/hour when producing coarse ground flour
- Kalın öğütülmüş un üretirken 400 ve 450 kg/saat kapasite
- Up to 200 to 250 kg/hour when producing fine ground flour  
- İnce öğütülmüş un üretirken 200 ve 250 kg/saat kapasite 

Space Required: Minimum 60 square meter  
Gerekli Alan: Minimum 60 metre kare
Height of Building: 5 meter - Yapı Yüksekliği: 5 metre
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this flour quickly deteriorates and loses its freshness. In or-
der to extend shelf life of the flour chemicals may be added. 

Not only can the outer bran of the grain be removed, 
but the germ can be scraped off before grinding, and the 
flour will be truly white, ground solely from the endos-
perm of the wheat. 

Unfortunately, due to lack of nutritional knowledge when 
the roller mills took over from the stone mills in the 19th 
century, the millers did not understand that a major B vita-
min source was taken away with the germ. Once this was 
discovered and understood one started to enrich white 
roller milled flour with synthetic vitamins to replace the nut-
rients, which were originally contained in the wheat germ. 

Health benefits of whole grains have been realized over the 
past few years, leading companies to list their roller milled pro-
ducts as whole grain as long as they contain bran, germ and 
endosperm. Therefore, it is now common to re-integrate and 
mix the various sieved components (bran) to the roller milled 
flour in order to make it healthier. However if the three parts of 
the grain are not a unit, but have first been separated and then 
mixed again, they are not as good for you as if they are intact.

sallar eklenebilir. 
Valsli değirmenlerde, taneden sadece kepek çıkarılmaz, 

aynı zamanda rüşeym de öğütme işleminden önce taneden 
kazınır. Dolayısıyla un, yalnızca buğday tanesinin endosper-
minden öğütülür ve bu sayede tamamen beyaz olur. 

Valsli değirmenlerin taş değirmenlerin yerini aldığı 19. yüz-
yılda, ne yazık ki besin değeri konusundaki bilgi eksikliği ne-
deniyle değirmenciler son derece önemli olan B vitamininin 
rüşeymden çıkarıldığını anlayamamıştır. Bu fark edildiğinde ve 
anlaşıldığında ise, aslında tahıl tanesinin içerisinde zaten bulu-
nan ancak sonradan kaybolan besin maddelerinin yeniden ye-
rine konulması amacıyla valsli değirmenlerde öğütülmüş beyaz 
unlar, sentetik vitaminlerle zenginleştirilmeye başlanmıştır. 

Tam tahılın sağlık için faydaları son birkaç yılda iyice anla-
şılmış ve önde gelen firmalar, valsli değirmende öğütülmüş 
kepek, rüşeym ve endosperm içeren ürünlerini, tam tahıl-
lı olarak adlandırmaya başlamışlardır. Bu sebeple elenen 
çeşitli bileşenleri (kepek) valsli değirmende öğütülmüş una 
yeniden ekleyip karıştırarak unu daha sağlıklı hale getirmek 
yaygınlaştı. Ancak tahılın bu üç kısmı tek bir parçadan oluş-
muyor ve bir kez ayrıştırıldıktan sonra tekrar bir araya geti-
riliyorsa, artık bozulmamış halindeki kadar sağlıklı değildir.
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Teknolojinin Önemi 
ve Avantajları

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

Milling Technician  - Değirmen Teknikeri
Özenir Değirmen Makinaları

İsmail Bahrem ODABAŞI

“Günümüz değirmen teknolojilerini genel olarak laboratuar sistemleri, ön temizleme sistemleri, ta-
hıl depo sistemleri, paçal (karıştırma) sistemleri, temizleme sistemleri, öğütme sistemleri ve paket-
leme sistemleri olarak sınıflandırabiliriz. Tahılın una dönüşmesi de, bu ana bölümlere sahip büyük 
veya küçük tesislerde gerçekleşir. Kaliteli bir ürün için bu bölümlere ve bu bölümlerde gerekli do-
nanıma sahip olmayan değirmenler ise artık miadını doldurmuş demektir.”

“In general terms, we can classify today’s milling technologies as laboratory systems, pre-cleaning 
systems, grain storage systems, blending systems, cleaning systems, grinding systems and pack-
aging systems. The transformation of grain to flour occurs in large or small scaled plants having 
these main groups. The milling plants which do not have these systems and required equipment for 
a quality product are counted as outdated.”

The importance and
 advantages of technology

Milling technology dates back to old times. Grind-
ing meant grinding the wheat manually at those times, 
whereas what we currently use is state of art modern 
milling equipment and technologies. Who knows how the 
grinding process will turn into?  

In general, milling technologies can be classified as:
1. Laboratory systems 
2. Pre-cleaning Systems 
3. Grain Storage Systems 
4. Blending Systems
5. Cleaning Systems 
6. Grinding Systems 
7. Packaging Systems 

Naturally, this classification has its own various 
sub-groups. The transformation of grain to flour oc-

Değirmen teknolojisi çok eski zamanlara dayanır. İlk 
öğütme elde taşla buğdayı ezmekten ibaretken günümüz-
de bu öğütme işlemi, son derece modern değirmencilik 
ekipmanları ve teknolojileriyle gerçekleştirilmektedir. Gele-
cekte ise kim bilir öğütme hangi sistemlerle, nasıl yapılır?

Günümüz değirmen teknolojilerini ise genel olarak;
1. Laboratuar sistemleri,
2. Ön temizleme sistemleri, 
3. Tahıl depo sistemleri,
4. Paçal (karıştırma) sistemleri,
5. Temizleme sistemleri,
6. Öğütme sistemleri,
7. Paketleme sistemleri olarak sınıflandırabiliriz.

Tabii bu sınıflandırma da kendi arasında çeşitli alt başlık-
lara ayrılır. Tahılın una dönüşmesi de, bu ana bölümlere sa-
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curs in large or small scaled plants having these main 
groups above. The milling plants which have no re-
quired equipment for a quality product are counted as 
outdated. 

Milling technologies starts right after harvest and ends 
together with packaging. A laboratory system is a must 
for a quality production in a milling plant. First of all, 
grains gained from farms are classified in laboratories 
according to specific criteria. Classified grains are sent 
to horizontal and vertical silos undergoing pre-cleaning 
process. Storage system is quite a significant process 
both for preserving the product quality and for obtaining 
classified flour blending the quality or low-quality wheat. 
Wheat follows the cleaning and blending processes after 
being stored. Wheat can be blended in these pre-storage 
systems at times. 

Cleaning units are essential for quality and healthy flour. 
In the past, wheat used to be cleaned to a certain extent 
and prepared for grinding after being cleaned roughly, 
passing through horizontal and vertical drying machine. 
That was called as “water system”. It was necessary at 
those times. Every machine used to do its work and the 
product used to be prepared for grinding after being 
passed through a vertical cleaning-drying machine like 
a control machine. Plants using this system still exist. I 
assume that this is a tradition. 

Water systems are disadvantageous in many aspects:
1. Hygiene creates a problem due to reuse of water. 

Polluted water which might have been used an hour ago 
creates pollution mixing with clean water. Water which 
was used for unnoticed diseased wheat is reused an 
hour later and this means cleaned wheat!

2. This system poses a problem for environment be-
cause it leaves waste material and polluted water to the 
environment and this causes an unpleasant smell as well. 
The thrown material is totally wastage. 

3. It is not economically useful at all. It causes water 
and energy loss on a large scale. 

hip büyük veya küçük tesislerde gerçekleşir. Kaliteli bir ürün 
için bu bölümlere ve bu bölümlerde gerekli donanıma sahip 
olmayan değirmenler ise artık miadını doldurmuş demektir.

Değirmen teknolojilerinin görevi hasatla birlikte başlar, paket-
lemeyle sona erer. Değirmendeki işleme sürecinde, kaliteli bir 
üretim için olmazsa olmaz ilk sistemler, laboratuar sistemleridir. 
Tarladan gelen tahıl, ilk önce belirli kriterlere göre laboratuvarlar-
da sınıflandırılır. Sınıflandırılan buğdaylar ön temizlemeden ge-
çerek yatay veya dikey ambarlara gönderilir. Depolama sistemi, 
hem ürünün kalitesinin muhafazası hem de kaliteli ve kalitesiz 
buğdayların paçallanarak nitelikleri belirlenmiş bir una dönüştü-
rülmesi için son derece önemli bir birimdir. Depolardan sonra 
buğday temizleme ve paçal ünitelerine geçer. Bazen buğday, 
bu ön depolama seslemlerinde de paçallanabilmektedir.

Temizleme üniteleri, kaliteli ve sağlıklı bir un için olmazsa ol-
maz ünitelerdir. Geçmişte temizleme ünitelerinde buğday kaba 
bir temizleme işleminden geçirilir, ardından yatay yıkama ve di-
key kurutma makinelerinde belli oranda temizlenir ve öğütmeye 
öyle hazırlanırdı. Buna, “sulu sistem” denirdi. Günün teknolojisi 
bunu gerektiriyordu. Her makine yapabileceği kadar işini yapar, 
daha sonra sanki bir kontrol makinesi gibi dik yıkama kurutma 
makinesinden geçen ürün öğütmeye hazırlanırdı. Bu sistemi 
kullanan fabrikalar, günümüzde de mevcuttur. Bunun, geçmiş-
ten kalan bir alışkanlık olduğu kanaatindeyim.

Sulu sistemlerin sakıncaları;
1.Bu sistemlerde, suyun tekrar tekrar kullanımından do-

layı bir hijyen sorunu söz konusudur. Bir saat önce kul-
lanılan kirli suyun, temiz suyla karışarak sürekli bir kirlilik 
arz etmesi mümkündür. 1 saat önceki hastalıklı buğdayda 
kullanılan su, gözden kaçırılarak 1 saat sonra tekrar kulla-
nılabilmektedir. Buna da temizlenmiş buğday denmektedir!

2. Bu sistem çevre için sorun teşkil etmektedir çünkü çev-
reye sürekli kullanılması mümkün olmayan atık malzeme ve 
kirli su bırakmakta, bununla birlikte kötü bir kokuya da sebep 
olmaktadır. Atık malzeme ise tamamen bir israftır.

3. Ekonomik açıdan da hiç kullanışlı değildir. Çok mik-
tarda su ve enerji kaybına neden olur.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan kuru temizleme 
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Dry systems in today’s technology clean wheat com-
pletely, nearly 100%, without wetting and they make seri-
ous contributions to the businesses economically. They 
also use only 4-5 % of the water amount that is used by 
water systems. Actually it is not even wastage. This is a 
subject that should be discussed separately.

Moisture of wheat which is significant for grinding in 
dry systems is provided with water in required amount 
through automatic dampening machines; or rather nam-
ing it “kept under control” makes sense. Keeping it un-
der control is quite important because quality cannot be 
controlled. Quality is kept under control instead. Quality 
is produced.

Significant machines in milling are rollers, sifters, sem-
olina purifier, and semolina breakers. These machines 
that used to work under specific controls have become 
steadier upon the development of automation systems.  

Focusing on packaging systems, while this is a sepa-
rate issue to discus, they have become fundamental for 
customer delight. There used to be plants producing 3 or 
5 flour types in the past, however plants produce 20 to 25 
flour types and this is only possible in a plant with a nec-
essary flour silo. According to the customer demands, 
flour in special quality is produced by blending the final 
flour again before packaging. And this is only possible 
in a system with silos in sufficient amount, a laboratory 
system determining minutely what quality flour goes to 
which silo, a blending system mixing these products in a 
specific rate, and educated, well-informed, experienced 
staff controlling the system. As a result, the plants should 
invest in technology in order to survive. 

sistemleri ise buğdayı ıslatmadan, %100’e yakın temiz-
leme sağlayan ve ekonomik olarak işletmelere büyük 
katkılar sağlayan teknolojilerdir. Ayrıca sulu sistemlerde 
kullanılan suyun neredeyse % 4-5’i oranında su sarf et-
mektedirler. Buna, sarfiyat bile demek doğru değildir as-
lında. Bu konu ayrıca işlenmesi gereken bir konudur.

Kuru sistemlerde öğütme açısından çok büyük önem 
arz eden buğdayın rutubeti, otomatik tav makinelerinde 
gerekli miktarda suyla sağlanmaktadır. Buna, “kontrol 
altında tutulur” demek daha mantıklıdır aslında. Kontrol 
altında tutmak da çok önemlidir. Çünkü kalite kontrol edil-
mez, kontrol altında tutulur. Kalite üretilir.

Öğütme sürecindeki önemli makineler ise valsler, elekler, 
irmik sasörleri ve irmik kırıcılardır. Daha önceleri belli kont-
roller altında tutularak çalışabilen bu makineler, otomasyon 
sistemlerinin gelişmesiyle birlikte daha istikrarlı bir şekilde 
çalışır hale gelmişlerdir.

Son olarak paketleme sistemlerini ele alırsak; bu sistemler 
başlı başına bir konu olmakla birlikte, müşteri memnuniyeti 
için olmazsa olmaz sistemlerdir. Geçmişte un fabrikalarında 
3-5 çeşit un üretimi yapılırken günümüzde bu çeşit miktarı 
20-25’e ulaşmıştır. Bu çeşitlilik de ancak yeterli un silosuna 
sahip bir tesiste olabilmektedir. Nihai olarak üretilen unlar, pa-
ketlemeden önce müşteri talebine göre yeniden paçallanır ve 
bu paçallama neticesinde özel kalitede unlar elde edilir. Bu da; 
yeterli miktarda un silosunun, hangi siloya hangi kalitede unun 
gittiğini belki dakika dakika belirleyen bir laboratuvar sistemi-
nin, bu unları belli oranlarda paçallayacak paçal sistemlerinin 
ve eğitim almış, bilgili ve tecrübeli kişilerin bulunduğu tesis-
lerde mümkün olabilmektedir. Sonuç olarak, tesisler ayakta 
kalabilmek için teknolojik yatırım yapmak zorundadırlar. 
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Taşlı Değirmenlerin Değirmen 
Teknolojilerindeki Yeri

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

It is known that stone mills have been used industrially 
since 71 BC. The systematics of these stone mills operates 
on a fixed and rotating stone system. The product enters 
in through the center of the stone and grinded towards the 
outside of the stone gyrating and thrown as flour. Despite 
today’s improved milling technologies, 2100-year-old sto-
ne mills still have lots of advantages. These advantages 
caused stone mills to be trend again among the flour in-
dustrialists in recent years particularly. 

Processing of wheat, corn, barley and oat etc. in the stone 
mills is operated at a sitting. In modern roller technologies, 
a grain kernel undergoes lots of processes. However, the 
kernel goes into the center point and goes outside as flour. 
The process consists of only one step. There is a rule in pro-
cessed food industry: The less processed the healthier. The 
product is processed without getting tired. 

The original bran of grain that should be included in organic 
and healthy flour can be grinded up to flour size in stone mills 
without any additional process. Grinding the bran is prob-
lematic due to its thin membrane-type structure in cylinder 
rollers. For example, breaker roll breaks the wheat bran at 
first time but as the bran does not have the feature of kernel, 

Taşlı değirmenlerin, endüstriyel olarak Milattan Önce 71 yı-
lından beri kullanıldığı bilinmektedir. Bu değirmenlerin çalışma 
sistematiği, sabit ve dönen taş sistemi üzerine kurulmuştur. 
Ürün taşın merkezinden girer, spiral yörünge ile taşın dışına 
kadar öğütülür ve un olarak dışarı atılır. Günümüzde ilerlemiş 
değirmen teknolojisine rağmen yaklaşık 2100 yıllık geçmişe 
sahip taşlı değirmenlerin hala birçok avantajları bulunmakta-
dır. Bu avantajlar, özellikle son yıllarda un sanayicileri arasında 
taşlı değirmenlerin yeniden trend olmasını sağlamıştır.

Taşlı değirmenlerde buğdayın, mısırın, arpanın, yulafın, v.b. 
ürünün işlenmesi tek seferde yapılmaktadır. Modern vals 
teknolojisinde, bir tahıl tanesi un haline gelene kadar onlar-
ca adımdan geçmektedir. Buna karşın taşlı değirmende tane 
merkezden girer un olarak çıkar. İşlem tek adımda gerçekleşir. 
İşlenmiş gıda endüstrisinde “ne kadar az işlem, o kadar sağ-
lıklı ürün” prensibi vardır. Böylece ürün yorulmadan öğütülür.

Organik ve sağlıklı unda olması gereken tahılın kendi kepe-
ği, taşlı değirmende un boyutuna kadar ek işleme gerek kal-
madan öğütülebilir. Kepeğin öğütülmesi, ince ve zar tipi yapısı 
nedeniyle vals silindirlerinde sorunlu bir işlemdir. Örneğin; kırıcı 
vals, buğdayı ilk kırışında kepeği de kırar fakat kepek, buğda-
yın içi kadar tane özelliği gösteremediğinden eleklere girişte 

CEO
Basay Machinery - Başay Makina

Onur BAŞER

“Günümüzde ilerlemiş değirmen teknolojisine rağmen yaklaşık 2100 yıllık geçmişe sahip taşlı değir-
menlerin hala birçok avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar, özellikle son yıllarda un sanayicileri 
arasında taşlı değirmenlerin yeniden trend olmasını sağlamıştır.”

“Despite today’s improved milling technologies, 2100-year-old stone mills still have lots of advan-
tages. These advantages caused stone mills to be trend again among the flour industrialists in 
recent years particularly.”

The Place of Stone Mills 
in Milling Technologies
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it is separated at the entrance of the sifters. Generally, the 
bran is broken and mixed to the flour later. However this pro-
cess denaturalizes the organic structure of flour because the 
mixture rate is optional, not natural. The balance of bran and 
flour should be natural in the final product.  

In stone mills, the wheat kernel is grinded being rolled. 
In roller mills, however, sharp jags on the surface break the 
kernel cutting it like a knife. Round shape is needed parti-
cularly for grinding bulghur. Instead of sharp edges of flour 
particles, round and spherical shape is preferred more. As I 
stated above, stone mills have been on rise recently. There 
has been a wide range of interest and usage area for these 
mills among large-scale biscuit factories in Turkey and local 
mills producing flour for an organic life. 

According to the demands, stone milling technology 
that dates back to the Stone Age serves to the peop-
le in 21th century in a different and natural way. Along 
with these conditions, studies to increase the quality and 
efficiency of stone mills are being made. For example, 
cooling principle in water mills is provided by modern 
ventilators. Automatic stone mills with heat and speed 
control can be produced. The advantages of technology 
can be implemented without spoiling the essential way of 
working in stone mills. 

undan ayrılır. Bu yüzden kepek, genellikle daha sonra kırılarak 
una karıştırılır. Fakat bu işlem, undaki organik doğallığı bozar. 
Çünkü karışım oranı, doğal değildir, isteğe göre ayarlanmıştır. 
Ancak son üründeki kepek ve un dengesi, buğdaydaki kendi 
doğal oranında olmalıdır.

Taşlı değirmenlerde tahıl tanesi yuvarlatılarak öğütülür. Vals-
li değirmenlerde ise top yüzeyindeki sivri dişler taneyi bıçak 
gibi keserek kırar. Yuvarlak tane yapısı, özellikle bulgur olarak 
öğütmede çok gereklidir. Un tanelerinin sivri uçlu yapısı yeri-
ne, yumuşak geçişli küresel yapısı daha çok tercih edilir.

Daha öncede belirttiğim gibi son yıllarda taşlı öğütme değir-
menlerine yüksek bir talep vardır. Türkiye’deki büyük çaplı ça-
lışan bisküvi fabrikalarından organik yaşam için un üreten ye-
rel değirmencilere kadar çok farklı yelpazede faaliyet gösteren 
firmalar, bu değirmenlere ilgi göstermekte ve kullanmaktadır.

Gelişen talepler doğrultusunda Taş Devrinden kalma de-
nilebilecek taşlı değirmen teknolojisi, 21. yüzyıl insanına hala 
farklı ve doğal açıdan hizmet etmektedir. Bu şartların parale-
linde de taşlı değirmenlerde verimliliğin ve kalitenin arttırılma-
sı için çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin su değirmenlerdeki 
soğutma prensibi, artık modern fanlar ile sağlanabilmektedir. 
Ayrıca ısı ve devir kontrollü otomatik taşlı değirmenler de üre-
tilebilmektedir. Teknolojinin vermiş olduğu kolaylıklar, taşlı de-
ğirmenin çalışma özünü bozmadan uygulanmaktadır. 
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Yayla Bakliyat “Karacadağ 
Pirinci”ni tanıttı 

Yayla Bakliyat introduced 
“Karacadağ Rice” 
................................................................

Yayla Bakliyat, one of the leading pulses producers in Turkey, stepped to introduce Karacadağ rice 
that makes saving 30 percent in comparison to Osmancık rice. 

Türkiye’nin önde gelen bakliyat üreticilerinden Yayla Bakliyat, Osmancık pirincine göre yüzde 30 
tasarruf imkanı sağlayan Karacadağ pirincinin tanıtımı için harekete geçti.

Yayla Bakliyat making sponsorship agreement with 
Food Industrialists Associations Federation (YESIDEF) 
will provide its products with more convenient prices to 
the federation members under this agreement. Accord-
ing to the news by Eğrican Güleç in Dünya Gazetesi, 
Yayla Bakliyat holding a meeting in Mersin for sponsor-
ship agreement introduced “Karacadağ Rice” during the 
meeting, which makes saving 30 percent in comparison 
to Osmancık rice. 

Giving a speech in the meeting, CEO of Yayla Agro, 
Hasan Gümüş stated that they want to be active in the 
market with innovative products. Explaining that for this 
reason, they focused on Karacadağ rice which is sunk 
into oblivion, quoted that they have been making culti-
vation tests on 7-8 regions of the country for the last 
2-3 years.  Stating that they are cultivating this product 
in Romania too as cultivating it completely in Turkey is 
impossible, Gümüş said, “we have made contractual ag-
riculture on a land of 50 thousand-decare 
and on 11 thousand-decare of this, we are 
cultivating Karacadağ rice.” Gümüş men-
tioning they introduced the new products 
in 12 different regions and demonstrated 
more than 3 thousand chefs how to cook 
the product informed that they have been 
using stable prices for the last 2 years in 
order to increase the saving potentiality 
of their products. He also added that as 
a strategy, they will focus on out-of-home 
consumption market in the future and this 
market is gradually increasing in Turkey as is in the whole 
world due to increased number of working women. 

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu YE-
SİDEF ile sponsorluk anlaşması imzalayan Yayla Bakliyat, 
bu anlaşma kapsamında federasyon üyelerine daha uy-
gun maliyetlerle ürün temin edecek. Dünya Gazetesi’nde, 
Derya Eğrican Güleç imzasıyla yer alan habere göre; 
sponsorluk anlaşması için Mersin’de bir toplantı düzen-
leyen Yayla Bakliyat, toplantı esnasında Osmancık pirin-
cine göre yüzde 30 tasarruf imkanı sağlayan “Karacadağ 
Pirinci”nin tanıtımını da gerçekleştirdi. 

Toplantıda konuşan Yayla Agro Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hasan Gümüş, yenilikçi ürünlerle pazarda yer almak 
istediklerini söyledi. Bu nedenle Türkiye’de unutulmaya 
yüz tutan Karacadağ pirincine yöneldiklerini açıklayan 
Gümüş, ülkenin 7-8 bölgesinde son 2-3 yıldır dene-
me ekimleri yaptırdıklarını aktardı. Bu ürünün tamamını 
Türkiye’de yetiştirme imkanları bulunmaması nedeniy-
le Romanya’da da yetiştirdiklerini kaydeden Gümüş, 
“Romanya’da 50 bin dönüm arazide sözleşmeli tarım 

yaptırıyoruz ve bunun 12 bin dönümüne 
de Karacadağ pirinci ektiriyoruz” dedi. 
11 farklı bölgede yeni ürünlerinin tanıtı-
mını yaptıklarını, 3 binin üzerinde aşçı-
ya ürünün yapılış şekillerini tanıttıklarını 
kaydeden Gümüş, ürünlerinin tasarruf 
imkanlarını artırmak için son 2 yıldır fiyat 
sabitliği uygulamasına gittiklerini de bil-
dirdi. Gümüş, stratejileri gereği önümüz-
deki süreçte ev dışı tüketim pazarlarına 
da büyük önem vereceklerini, ev hanım-
larının çalışma oranının artması nedeniyle 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu pazarın hızla bü-
yüdüğünü sözlerine ekledi.
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Türk ürünlerine karalama kampanyası

Defamatory campaign against Turkish products 
..............................................................................................................................

Grain, Pulses, Oil Seeds and Products Exporters’ 
Association evaluated the works of the association 
and works around the world. Giving a speech during 
the meeting, chairman of the association, Mahsum Al-
tunkaya mentioned that certain countries around the 
world started a defamatory campaign to prevent Turk-
ish products to rise. Altunkaya, stating they are export-
ing to 153 countries in 7 continents, emphasized that 
they try to prevent defamatory campaigns. He also 
stated: “The situation that Turkish brands have been 
preferred and consumed in global markets recently 
annoyed certain countries. To prevent this, they car-
ry defamatory campaigns against our products. We, 
however, enable both parliamentarians of the coun-
tries that we export and authorities in charge, head 
and managers of CSO to analyze production stages in 
the factories of the company by inviting them to Gai-
zantep.”

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracat-
çıları Birliği, son yönetim kurulu toplantısında birliğin ça-
lışmalarını ve dünya pazarındaki çalışmaları değerlendirdi. 
Toplantıda bir konuşma yapan birliğin Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mahsum Altunkaya, dünya pazarlarında bazı ülkeler 
tarafından Türk ürünlerinin yükselişinin önlenmesi yönünde 
karalama kampanyasının yapıldığını söyledi.

7 kıtada 153 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Altunkaya, karalama kampanyalarının önüne geç-
meye çalıştıklarını belirtti. Altunkaya, şunları aktardı: “Son 
dönemlerde dünya pazarlarında Türk firmalarının ürünleri-
nin büyük ilgi görmesi ve tüketilmesi, bazı ülkeleri rahatsız 
etmektedir. Bunun önüne geçmek için de ürünlerimizi ka-
ralamaya yönelik kampanyalar yürütülmektedir. Ancak biz-
ler ihracat yaptığımız birçok ülkenin gerek parlamenterlerini 
gerekse konuyla ilgili yetkililerini, STK başkan ve yöneti-
cilerini Gaziantep’e davet ederek firmaların fabrikalarında 
bütün üretim aşamalarını incelemelerini sağlıyoruz.” 
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IGC Türkiye için 2,1 milyon 
tonluk artış öngörüyor

IGC forecasts an 
increase of 2,1 million 
tons for Turkey 
................................................................

In its projection of 2015/16, International Grains Council (IGC) forecasts an increase of 2,1 million 
tons in wheat production of Turkey. According to the report of IGC, wheat production of Turkey is 
likely to exceed 17,6 million tons in 2015/16 season. 

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), açıkladığı 2015/16 projeksiyonunda Türkiye’nin buğday üretiminde 
2,1 milyon tonluk artış öngördü. IGC raporuna göre; 2015/16 sezonunda Türkiye’nin buğday üretimi 
17,6 milyon tona çıkacak.

Having released its latest report on 26 March, Interna-
tional Grains Council (IGC) forecasts an increase of 2,1 
million tons in wheat production of Turkey in its projec-
tion of 2015/16. According to the report of IGC, wheat 
production of Turkey will increase by 2,1 million tons and 
reach to 17,6 million tons in 2015/16 season  in com-
parison to the previous season. Also a decrease of 28 
percent is forecasted for wheat import of Turkey. 

Lecturer in Okan University, Engineering faculty, 
Department of Food Engineering, Prof. Dr. Hikmet 
Boyacıoğlu said in his statement that wheat produc-
tion of Turkey in 2014/15 is 15,5 million tons accord-
ing to the report of IGC. Boyacıoğlu comments on the 
forecast about the new season: “Forecasted increase 
of 2,1 million tons can only be possible if rainfall is 
sufficient. In accordance with 5-year average, wheat 
production area of Turkey in 2015/16 is expected to be 
7,8 million-hectare with a little increase in comparison 
to the current season. Despite a slight increase in total 
production area, production is expected to reach to 14 
percent due to the expectation of turning back to the 
previous yield rates depending on soil moisture.” 

Stating that wheat import of Turkey which is record-
ed as 5,8 million tons in 2014/15 is forecasted to re-
cede to 4,2 million tons with a decrease of 28 percent, 
Boyacıoğlu added that this will reflect upon wheat related 
production amounts in the Turkey.  

Son tahıl pazarı raporunu 26 Mart’ta yayınlayan Ulus-
lararası Tahıl Konseyi (IGC), açıkladığı 2015/16 projeksi-
yonunda Türkiye’nin buğday üretiminde 2,1 milyon tonluk 
artış öngördü. IGC raporuna göre; 2015/16 sezonunda 
Türkiye’nin buğday üretimi, bir önceki sezona kıyasla 2,1 
milyon ton artışla 17,6 milyon tona çıkacak. Türkiye’nin 
buğday ithalatı için yapılan öngörü ise yüzde 28’lik düşü-
şe işaret ediyor. 

Okan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakülte-
si Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
M. Hikmet Boyacıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
IGC'nin raporuna göre Türkiye'nin 2014/15 sezonu buğ-
day üretiminin 15,5 milyon ton olduğunu söyledi. Boyacı-
oğlu, yeni sezonla ilgili öngörü hakkında şunları aktarıyor: 
“2,1 milyon tonluk artış öngörüsünün, yağışların iyi gitme-
si halinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'nin buğday 
üretim alanının 2015/16'da, 5 yıllık ortalama ile uyumlu 
olarak, içinde bulunduğumuz sezondan az bir artış ile 7,8 
milyon hektar olması bekleniyor. Toplam üretim alanında-
ki az artışa karşın yüksek toprak nemliliğine bağlı olarak 
verimlerde beklenen eski düzeylere dönüş nedeniyle, üre-
timin yüzde 14 yükseleceği öngörülüyor.”

Türkiye'nin 2014/15 sezonu sonu için 5,8 milyon ton 
olduğu belirtilen buğday ithalatının 2015/16 sezonunda 
yüzde 28 azalarak 4,2 milyona gerilemesinin tahmin edil-
diğini aktaran Boyacıoğlu, bu durumun ülkede buğdaya 
bağlı üretimlere olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.
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In March, wheat prices tended to be recovered. The 
prices that regressed to 480 cent/bushel at the beginning 
of this month increased to 540 cent/bushel by recovering 
later. Forecasts for lower wheat production have become 
effective. Drought expectation in some parts of USA wor-
ries that the production will decrease in Europe played 
a role in regressing prices. Moreover in March, the new 
announcements of Federal Reserve Bank of USA (FED) 
caused the idea that interest rates-hike will not be real-
ized immediately. After this announcement, purchases in 
a lot of commodities increased. Thus, the month closed 
with a positive trend. News supported the increase so 
a market with purchase trend seemed dominant. How-
ever, the level of 540 cent/bushel could not be exceeded. 
Along with the profit sales reasoned by this level, recov-
ery continued up to the level of 500 cent/bushel. Positive 
news is expected for the market to continue the upward 
trend. Together with the production forecasts of the new 

Mart ayında buğday fiyatlarında toparlanma eğilimi 
vardı. Ayın başında 480 cent/bushel seviyesine kadar 
gerileyen fiyatlar, daha sonra toparlanarak 540 cent/
bushel seviyesine kadar yükseldi. Buğday üretiminin 
azalacağına yönelik beklentiler yükselişte etkili oldu. 
Ayrıca ABD’de kimi bölgelerde kuraklık beklentileri ve 
Avrupa’da üretimin azalacağı endişeleri fiyatların gerile-
mesinde rol oynadı. Ayrıca Mart ayı içerisinde ABD Mer-
kez Bankası’nın (FED) yeni açıklamaları, faiz artırımının 
hemen gerçekleşmeyebileceği beklentilerinin artmasına 
yol açtı. Bu açıklama sonrası birçok emtiada alımların 
arttığı görüldü. Böylece pozitif eğilimli bir ay yaşandı. 
Gelen haberlerin yükselişi desteklemesi ile beraber ay 
boyunca alım ağırlıklı bir piyasa izlendi. Fakat buna rağ-
men 540 cent/bushel seviyesi geçilemedi. Bu seviyeden 
gelen kar satışları ile beraber düzeltmenin 500 cent/
bushel seviyesine kadar devam ettiği görüldü. Piyasanın 
yükseliş eğilimine devam edebilmesi için olumlu haber 

Buğday piyasasının gözü yeni 
sezon tahminlerinde

Wheat market has its eye 
on the new season  

forecasts
............................................................................

ZAFER ERGEZEN

contact@zaferergezen.com

Futures and Commodity Market Specialist 
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı

Wheat prices by March remained between 500 and 540 bushels in Chicago Stock Market. Upward 
or downward change of this level will determine the direction of the movement. Along with the 
positive data and expectations, it is possible to say that upside trend has increased. The element 
to increase the downward press can be the fact that incoming demand is not strong enough.

Şikago Ticaret Borsası'nda Mayıs vadeli buğday fiyatı, 500 ile 540 cent/bushel arasına sıkışmış 
durumda. Bu seviyelerin aşağı veya yukarı geçilmesi, hareketin yönünü tayin edecek. Fakat gelen 
olumlu veriler ve beklentilerle beraber yukarı yönlü eğilimin arttığını belirtmekte fayda var. Aşağı 
yönlü baskıyı artırabilecek unsur ise gelen talebin yeterince güçlü olmaması olabilir.
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season, a more active market can be observed in this 
period. 

EXPECTED YIELD INCREASE IN TURKEY 
CONTINUES 
While wheat prices have been regressing in the world 

since the last year, a steady market in Turkey stands out. 
Floatation price range has decreased in a considerable 
amount and the market seems to have sales in small scale 
and horizontal trends. Production is expected to increase in 
2015 but there is no significant change in the prices. Turk-
ish Grain Board’s (TMO) purchase policy will be effective 
on this. As you would remember, TMO did not announce 
a supported purchase price due to the high prices caused 
by the drought. The drought was effective in Turkey in 2014 
but expectation for the new season is high. Although wheat 
did not become green in a lot of farms last year, this year 
the picture is more positive. Along with a rainy year, expec-
tation about high wheat harvest potential is increasing. As 
the rainfall continues particularly in spring, it is expected that 
yields for wheat in Turkey will increase in 2015. 

AN INCREASE OF 10 PERCENT IN GLOBAL 
PRODUCTION 
According to the forecast report of US Department of Ag-

riculture, production showed a decrease of 270 thousand 
tons and regressed to 724,76 million tons in comparison with 
the previous month. However, it increased by 66,82 million 
tons in comparison with 2012. In other words, global wheat 
production shows an increase of 10 percent in comparison 
with 2012. Although it seems low as percentage, it is higher 
than the annual production of USA. Briefly, expectations for 
a higher production continue. Moreover, there is an increase 
of 27,72 million tons, according to the forecast report firstly 
announced for 2014/15 season. Meanwhile, since the date 
production forecasts were announced, forecasts have in-
creased much more than the production of Turkey. These 
changeable prices should be received as normal as a result 
of this changeable market. Brazil has been an important 
effect on the decrease 
of production forecasts 
in comparison with the 
previous month. 

Global end of stocks 
regressed to 197,71 
million tons with a de-
crease of 140 thousand. 
Actually the reports do 
not show a significant 
change. However, no 
matter how low, it has 
psychological effect. 
Decrease in Australia, 

isteği olduğu görülüyor. Yeni sezon üretim tahminlerinin 
yaklaşması ile beraber daha hareketli bir piyasanın izle-
nebileceği bir döneme giriyoruz.

TÜRKİYE’DE REKOLTE ATIŞI BEKLENTİSİ 
DEVAM EDİYOR
Neredeyse tüm dünyada geçen seneden beri buğday 

fiyatı gerilerken, Türkiye'de istikrarlı bir piyasa göze çarpı-
yor. Dalgalanma fiyat aralıkları oldukça düşmüş durumda 
ve hafif satışlı fakat genelde yatay eğilimli bir piyasa söz 
konusu. 2015 yılında üretimin artacağı bekleniyor fakat 
buna rağmen fiyatlarda ciddi bir değişim gözlenmiyor. 
Bunda Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) nasıl bir alım po-
litikası izleyeceği de rol oynamaktadır. Hatırlanacağı üze-
re geçen sene TMO kuraklık nedeniyle fiyatların yüksek 
olmasını gerekçe göstererek destekleme alım fiyatı açık-
lamamıştı. 2014 yılında Türkiye'de kuraklık etkili olmuştu 
ancak yeni sezon için beklentiler yüksek. Geçen yıl birçok 
bölgede buğday tarlada yeşermemiş olmasına rağmen, 
bu sene daha olumlu bir tablo var. Yağışlı bir sezon yaşan-
ması ile beraber yüksek rekolte beklentileri arttı. Özellikle 
ilkbahar döneminde yağışların devam ettiğinin görülmesi, 
2015 yılında Türkiye'de buğday rekoltesinin artacağı bek-
lentilerini yükseltiyor.

KÜRESEL ÜRETİMDE YÜZDE 10’LUK ARTIŞ
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin ra-

poruna göre üretim miktarı önceki aya göre 270 bin ton 
düşüş gösterdi ve 724,76 milyon tona geriledi. Buna 
karşın 2012 yılına göre artış 66,82 milyon ton oldu. Yani 
küresel buğday üretimi, 2012 yılına göre yaklaşık yüzde 
10 artış göstermiş oldu. Bu rakam yüzdesel olarak dü-
şük görünse de ABD'nin yıllık üretiminden daha yüksek 
bir rakam. Kısaca halen yüksek üretim beklentisi var. Bu-
nunla beraber 2014/15 sezonunun ilk açıklanan tahmin 
raporuna göre de 27,72 milyon ton artış var. Yani üretim 
tahminlerinin açıklandığı dönemden bu yana, tahminlerde 
Türkiye’nin üretiminden çok daha fazla bir miktarda artış 
olmuş. Bu kadar değişken bir piyasa sonucunda fiyatların 

da değişken olması 
normal karşılanma-
lıdır. Bir önceki aya 
kıyasla üretim bek-
lentilerinde yaşa-
nan düşüşte Brezil-
ya önemli bir etken 
oldu. 

Küresel dönem 
sonu stokları ise 
140 bin düşüş-
le 197,71 milyon 
tona geriledi. As-
lında veriler çok 
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European Region and Northern Africa has impact on the 
decrease of end of stocks. 

Chine has an effect on the consumption as usual. 
Wheat production of China is expected to be 126 mil-
lion tons. Total consumption is also expected to be 147 
million tons. In other words, China will consume 20 per-
cent of global wheat production by itself. 31,7 percent 
of global wheat stocks is kept by China as well. Thus, 
any slowdown in Chinese economy can affect the global 
wheat demand negatively. However, this possibility is not 
taken into consideration in the forecast reports. 

A DECREASE OF 10 MILLION 
IN FORECASTS FOR 2015/16
International Grain Council (IGC) announced the most 

important data. IGC announced its first expectations for 
the next season in March. According to these forecasts, 
global wheat production will regress to 709 million tons 
in 2015/16 season. This means a decrease of 10 mil-
lion tons in comparison with the previous season. Expec-
tations about that production will decrease in Canada, 
Australia and USA is effective on the forecasts of IGC. 
While expecting that consumption and wheat trade will 
be balanced, changes on end of stocks do not seem to 
be as significant as production. In the forecasts of IGC, 
end of stocks will regress to 196 million tons by decreas-
ing 2 million in comparison with the previous season. The 
total consumption will reach to 711 million tons. Fore-
casts for 2014/15 season stayed as 719 million tons showing 
no variation in comparison with the previous month. How-
ever, end of stocks will increase 1 million tons. Thus, end of 
stocks are expected to reach to 198 million tons. 

PRODUCTION INCREASE 
IN CANADA AND AUSTRALIA 
According to the forecast of Food and Agriculture Orga-

nization (FAO), global wheat production will be 727,2 mil-
lion tons in 2014/15 season. Thus, forecasts showed an 
increase of 2,9 million tons in comparison to the previous 
month. Wheat production is expected to increase in Cana-
da and Australia. The highest increase rate in comparison 
with the previous year is expected to be seen in Argentina, 
Eastern Europe and Europe. Production amount is expect-
ed to be average particularly in Europe and Eastern Europe 
in the new season. According to the report of FAO, end of 
stocks will increase to 198,6 million tons by decreasing 6,3 
million in comparison with the previous month. 

INCREASE IN PRODUCTION 
AND END OF STOCKS 
In conclusion, world wheat production is expected to be 

nearly 723,65 million tons (2014/15) when the average fore-
casts of three institution which make global forecasts about 

ciddi bir değişime işaret etmiyor. Fakat düşük olsa bile 
gerileme yaşanması psikolojik olarak etkili oluyor. Dönem 
sonu stoklarının azalmasında Avustralya, Avrupa bölgesi 
ve Kuzey Afrika’daki düşüş etkili oluyor. 

Tüketim tarafında, her zamanki gibi Çin’in etkisi var. 
Çin'in buğday üretiminin 126 milyon ton olacağı tahmin 
ediliyor. Toplam tüketiminin ise 147 milyon ton olma-
sı bekleniyor. Yani Çin, dünya buğday üretiminin yüzde 
20'sini tek başına tüketecek. Dünya buğday stoklarının 
yüzde 31,7'si de yine Çin'in elinde bulunuyor. Bu nedenle 
Çin'in ekonomisindeki yavaşlamanın, küresel buğday ta-
lebine olumsuz etkisi olacağı beklenebilir. Fakat henüz bu 
beklenti, tahmin raporlarında dikkate alınmıyor.

2015/16 ÖNGÖRÜSÜNDE 
10 MİLYON TONLUK DÜŞÜŞ
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), Mart ayının en 

önemli verilerine imza attı. IGC, Mart ayı ile beraber ge-
lecek sezona yönelik ilk beklentilerini açıkladı. Bu öngö-
rülere göre dünya buğday üretimi 2015/16 sezonunda 
709 milyon tona gerileyecek. Bu rakam, önceki sezona 
kıyasla 10 milyon ton düşüş demek. Kanada, Avustralya 
ve ABD’de üretimin azalacağı beklentisi, IGC’nin öngörü-
lerinde etkili oluyor. Tüketim ve buğday ticaretinin birbi-
rini dengelemesi beklenirken, dönem sonu stoklarındaki 
değişimin üretim kadar ciddi olması beklenmiyor. IGC'nin 
öngörülerinde 2015/16 sezonu dönem sonu stokları ön-
ceki yıla göre 2 milyon azalarak 196 milyon tona geri-
leyecek. Toplam tüketim ise 711 milyon tona ulaşacak. 
2014/15 sezonu üretim tahminleri ise önceki aya göre 
değişim göstermeyerek 719 milyon ton oldu. Fakat dö-
nem sonu stoklarında 1 milyon tonluk bir artış var. Böy-
lece dönem sonu stoklarının 198 milyon ton ulaşacağı 
tahmin ediliyor.

KANADA VE AVUSTRALYA ÜRETİMİNDE ARTIŞ
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tahminlerine 

göre de 2014/15 sezonunda dünya buğday üretimi 727,2 
milyon ton olacak. Böylece önceki aya göre tahminlerde 
2,9 milyon ton artış gerçekleşti. Kanada ve Avustralya’da 
buğday üretiminin artması bekleniyor. Önceki seneye 
göre en fazla artışın ise Arjantin, Doğu Avrupa ve Avru-
pa bölgesinde yaşanması bekleniyor.  Yeni sezonda ise 
özellikle Avrupa ve Doğu Avrupa bölgelerinde üretimin 
ortalamalara döneceği tahmin ediliyor. FAO'nun raporu-
na göre dönem sonu stokları, önceki aya göre 6,3 mil-
yon azalarak 198,6 milyon tona yükselecek.

ÜRETİM VE DÖNEM SONU STOKLARINDA 
ARTIŞ
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin 

gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları (2014/15) 
göz önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 
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grain market considered. This amount shows an increase of 
1,54 million tons in comparison to the previous month. End 
of stocks will reach to 198,1 million tons. This amount also 
shows an increase of 2,10 million tons in comparison to the 
previous month. Thus, monthly forecasts seem to show an 
increase in production and end of stocks. 

FINAL SITUATION IN THE STOCK MARKETS
Wheat prices by March remained between 500 and 540 

bushels in Chicago Stock Market. Upward or downward 
change of this level will determine the direction of the move-
ment. Along with the positive data and expectations, it is 
possible to say that upside trend has increased. The ele-
ment to increase the downward press can be the fact that 
incoming demand is not strong enough. Particularly in the 
chart of the contract by May, technical data points out the 
upside trend. When the forecasts of Agricultural Depart-
ment of USA for the new season were announced in May, 
the direction of the trend is expected to be clear. Bushel 
levels as 500 and 480 cent/bushel become prominent in 
downward movements for wheat price by May. The level 
of 540 cent/bushel is expected to be exceeded in upside 
movements to strengthen the purchases. 

723,65 milyon ton olması bekleniyor. Bu rakam önceki 
aya göre 1,54 milyon ton artışa işaret ediyor. Dönem 
sonu stokları ise 198,1 milyon tona ulaşacak. Bu rakam 
ise önceki aya göre 2,10 milyon ton artışa işaret ediyor. 
Böylece aylık bazdaki tahminlerin, üretim ve dönem sonu 
stoklarda artışa işaret ettiği görülmektedir.

BORSALARDA SON DURUM
Şikago Ticaret Borsası'nda Mayıs vadeli buğday fiyatı, 

500 ile 540 cent/bushel arasına sıkışmış durumda. Bu 
seviyelerin aşağı veya yukarı geçilmesi, hareketin yönünü 
tayin edecek. Fakat gelen olumlu veriler ve beklentilerle 
beraber yukarı yönlü eğilimin arttığını belirtmekte fayda 
var. Aşağı yönlü baskıyı artırabilecek unsur ise gelen ta-
lebin yeterince güçlü olmaması olabilir. Özellikle Mayıs 
vadeli kontratın grafiğinde, teknik veriler yukarı yönlü bir 
eğilime işaret ediyor. ABD Tarım Bakanlığı’nın yeni sezon 
tahminlerinin Mayıs ayında açıklanması ile beraber trend 
yönünün belirginleşmesi bekleniyor. Mayıs vadeli buğday 
fiyatı için aşağı yönlü hareketlerde sırasıyla 500 ve 480 
cent/bushel seviyeleri öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareket-
lerde ise alımların güçlenmesi için 540 cent/bushel sevi-
yesinin geçilmesi gerekiyor. 
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Offered to public by breaking new ground, Ulu-
soy Un has achieved capital increase of more 
than 58 million TL by this means. This has en-
larged both the targets and investments of the 
company. CEO of the company, Günhan ULU-
SOY stated that some part of the fund obtained 
within public offering will be invested in a new 
plant with wheat milling capacity of 600 ton/day; 
the remaining part will be used for business cap-
ital. With this project, the company functions as 
a role model for the Turkish flour industry. 

Sektörde bir ilke imza atarak halka arzını ger-
çekleştiren Ulusoy Un, bu sayede 58 milyon TL’yi 
aşan özkaynak artışı sağladı. Bu da firmanın hem 
hedeflerini hem de yatırımlarını arttırdı. Firmanın 
CEO’su Günhan ULUSOY, halka arz kapsamında 
edinilen kaynağın bir kısmı ile 600 ton/gün buğday 
işleme kapasiteli yeni fabrika yatırımı yapılacağını, 
kalan kısmının ise işletme sermayesinde kullanıla-
cağını belirtiyor. Firma, bu projeyle artık Türkiye un 
sanayi için bir rol model teşkil ediyor.

ULUSOY UN, 
THE NEW ROLE 

MODEL OF TURKISH 
FLOUR INDUSTRY

 TÜRKİYE UN 
SANAYİNİN YENİ 

ROL MODELİ 

ULUSOY UN

..............................................................................
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Ulusoy Un, one of the leading representatives of Turkish 
milling sector, was offered to public in 2014 by breaking 
new ground for the sector. The company, now becoming 
a role model for the sector in a sense upon this movement, 
has enlarged both its targets and investments through the 
capital increase exceeding 58 million TL within public offe-
ring. With some part of newly obtained fund, a new plant 
with wheat milling capacity of 600 ton/day in Samsun Or-
ganized Industry Region for Food will be built, the remai-
ning will be used for business capital. 

Answering the relevant questions of our Magazine, CEO 
of Ulusoy Un, E. Günhan ULUSOY states this project is a 
model for the players in the sector and adds: “We advise 
public offering that we pioneered particularly to Anatolian 
companies because it enables to reach sources for requi-
red access facilities needed for growth through the capital 
markets of the companies and also it expedites the insti-
tutional development.” 

Here are the details about the process of public offering 
and future goals of Ulusoy Un by the CEO of the company, 
Günhan ULUSOY. 

Mr. Ulusoy, everyone is closely acquainted with your 
company already, however as a brief overview, could 
you tell us about ULUSOY UN? 

The main operation area of our company which was foun-
ded in Samsun in 1989 is the production of wheat flour, bran 
and other feed raw materials, domestic and foreign sale of 
them, and also trade of various grains, wheat in particular.  

Through the export activities that started in 1995, we 
have exported to 80 countries so far. Our company which 
expanded its operation area by following the market con-
ditions and determining the needs, started grain export to 
neighboring countries and Far East in 2008.  

By purchasing 17% share of Sasbaş Samsun Free Area 
Founder and Operator Co. on 28 March 2013, we pos-
sessed storage and logistics infrastruc-
tures required particularly for the deve-
lopment of transit foreign trade. 

Could you give us some informati-
on on the facility, capacity and tech-
nologies you used? What can you 
say about the level of your company 
in capacity and technology usage?

We have silos, storages and free 
zone stores with more than a hundred 
tons of grain storage capacity, two 
plants in two different cities at home 
with total grain processing capacity 

Türkiye değirmencilik sektörünün önde gelen temsilci-
lerinden Ulusoy Un, 2014 yılında sektörde bir ilke imza 
atarak halka arzını gerçekleştirdi. Bu atılımla bir anlamda 
sektör için artık bir rol modeline dönüşen firma, halka arz 
kapsamında gerçekleştirdiği 58 milyon TL’yi aşan özkay-
nak artışı ile hem hedeflerini hem de yatırımlarını arttırdı. 
Şirkete giren yeni kaynağın bir kısmı ile Samsun Gıda Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 600 ton/gün buğday işleme 
kapasiteli yeni fabrika yatırımı yapılacak, kalan kısım ise 
işletme sermayesinde kullanılacak. 

Dergimizin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Ulusoy Un 
CEO’su E. Günhan ULUSOY, bu projenin sektör oyun-
cuları için örnek olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Şirket-
lerin sermaye piyasaları vasıtasıyla büyümek için gerekli 
kaynağa erişim imkânları sağlaması ve kurumsal gelişimi 
hızlandırması nedeniyle öncülük ettiğimiz halka arz proje-
mizi, özellikle Anadolu merkezli şirketlerimize öneriyoruz.”

Ulusoy Un, halka arz süreci ve gelecek hedefleri ile ilgili 
ayrıntıları firmanın CEO’su Günhan ULUSOY’dan alıyoruz.

Sayın Ulusoy,  firmanızı herkes yakından tanıyor, ancak 
kısa bir hatırlatma yapmak amacıyla, bize ULUSOY UN’u 
biraz anlatır mısınız?

1989 yılında Samsun’da kurulan şirketimizin esas faali-
yet konusu buğday unu, kepek ve diğer yem hammadde-
lerinin üretimi, ticareti, yurtiçi ve yurtdışı piyasalara satışı 
ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların ticaretidir. 

1995 yılında başlayan ihracat faaliyetleriyle bugüne ka-
dar 80 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. Pazar koşullarını 
takip ederek ihtiyaçları belirleyip, faaliyet alanlarını geniş-
leten şirketimiz, 2008 yılından itibaren komşu ülkelere ve 
Uzakdoğu’ya tahıl ihracatı yapmaya başlamıştır.

28 Mart 2013 tarihinde Sasbaş Samsun Serbest Böl-
gesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş’nin %17 hissesi satın alın-
masıyla da özellikle transit yurtdışı ticaretin geliştirilmesi 
için ihtiyaç duyulan depolama ve lojistik altyapıya sahip 

olunmuştur.

Üretim tesisiniz, kapasiteniz 
ve kullandığınız teknolojiler hak-
kında bilgi verir misiniz? Firma-
nız kapasite ve teknoloji kullanı-
mında hangi düzeyde?

Yurtiçinde iki farklı şehir-
de; Samsun (500 ton/gün) ve 
Çorlu’da (400 ton/gün) toplam 
günlük 900 ton/gün buğday işle-
me kapasiteli (208 bin ton/yıl un 
üretim kapasitesi) iki fabrikamız 
ve 100 bin tondan fazla tahıl stok-
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of 900 ton/day: in Samsun (500 ton/day) and Corlu (400 
ton/day). 

The rate of capacity utilization reached to 93% accor-
ding to the end of year data in 2014. With a sense of res-
ponsibility about the fact that public health needs serious 
responsibility, our company put emphasis on the missi-
on of offering high quality and creditable products and it 
continues to work accordingly. In this aspect, our com-
pany follows the technological developments closely and 
improves its technology in every field by receiving support 
from expert staff at home or abroad as well as the skilled 
staff in their own field. 

What is the place and role of ULUSOY UN in Turkish 
market? What could you tell us about your place in 
the sector? 

According to the data of Istanbul Chamber of Industry 
announced in 2014, it is ranked as 410th most producing 
country in Turkey in terms of sales over total production. 
Among 1000 companies in Turkey, it is the 524th most 
exporting company and 5th in its sector, according to the 
data of Exporters’ Assembly. It shares 5% of total flour 
export in Turkey. Market share of sales from production 
is around 2% in the sector that contains nearly 400 active 
flour producers.  

Could you tell us about your export plans and export 
activities within the scope of the import license that 
you have gained recently?

Turkey has succeeded to become world leader in flour 
export taking advantage of its geopolitical position. We 
have supported this leadership process exporting to 29 
countries in 2014. Due to the import restrictions of Far 
East countries, we have focused on African market diver-
sifying our export markets. More than 50 percent of our 
country’s export activities take place in Iraqi and Syrian 
market. Ongoing unsteady and chaotic atmosphere in 
these two countries increase the export potential. Our 
medium term strategy is to evaluate the options for purc-
hase and partnership in the southern region of Turkey in 
order to have share in significant markets.   

Upon the opening of tariff quotas, an import license of 
9.613 tons has been regulated for us by The Ministry of 
Economy. Within this right, European origin wheat has 
been imported to our country to be used for export. 

At the end of 2014 your company went public with a 
significant move. Could you give us information, first, 
about the reasons and your targets of this decision, 
second, demands from investors and your new struc-
ture after public offering? 

Preparation for public offering was a project that star-

lama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge de-
polarımız bulunmaktadır.

2014 yılsonu verilerine göre şirketimizin kapasite kulla-
nım oranı yüzde 93 olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz top-
lum sağlığının çok ciddi bir sorumluluk gerektirdiği bilin-
ciyle, üstün kalite ve beğenilen ürünler sunma misyonuna 
özel bir önem vermekte ve çalışmalarını bu doğrultuda 
devam ettirmektedir. Bu çerçevede, şirketimiz, konusun-
da yetişmiş kadrolarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında 
uzman kadrolardan da destek alarak, teknolojideki ge-
lişmeleri yakından izlemekte ve teknolojisini her alanda 
geliştirmektedir.

ULUSOY UN’un Türkiye un pazarındaki yeri ve rolü 
nedir? Sektördeki yeriniz hakkında bize neler anlata-
bilirsiniz?

Firmamız, toplam üretimden satışı ile İstanbul Sanayi 
Odası’nın 2014’de açıklanan verilerine göre Türkiye’nin en 
çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 410. sırada, 
sektöründe ise 2. sırada yer almıştır. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi verilerine göre de Türkiye’de en çok ihracat yapan 
ilk 1000 firma arasında 524., sektöründe 5. sıradadır. Ulu-
soy Un, Türkiye un ihracatının yüzde 5’ini gerçekleştirmiştir. 
Yaklaşık 400 aktif un üreticisinin bulunduğu sektörde, üre-
timden satış pazar payımız % 2 civarındadır.

Bize ihracata yönelik çalışmalarınızdan ve yakın za-
manda aldığınız ithal lisansı kapsamında gerçekleş-
tireceğiniz ithalat çalışmalarınız hakkında biraz daha 
detaylı bilgi verir misiniz? 

Türkiye un ihracatında, bulunduğu jeostratejik konu-
munun avantajlarını kullanarak dünya lideri pozisyonuna 
yükselmeyi başardı. Biz de liderliğe giden bu yola, 2014 
yılında 29 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla destek-
te bulunduk. Son yıllarda Uzakdoğu ülkelerinin ithalatı 
kısıtlayıcı uygulamaları nedeniyle ihracat pazarlarımızı 
çeşitlendirerek Afrika pazarına yoğunlaştık. Ülkemiz ih-
racatının yüzde 50’sinden fazlası Irak ve Suriye pazarına 
gerçekleşiyor. Bu iki ülkedeki istikrarsız ve kaotik ortamın 
devam etmesi, ihracat potansiyelini destekler niteliktedir. 
Orta vadeli stratejimiz, önemli ihracat pazarlarından pay 
alabilmek için ülkemizin güney bölgesinde satın alma ve 
ortaklık seçeneklerini değerlendirmek olacaktır. 

İthal lisansına gelecek olursak; tarife kontenjanı açıl-
masıyla Ekonomi Bakanlığı’nca tarafımıza 9.613 ton ithal 
lisansı düzenlenmiştir. Bu hak kapsamında, ihracatımızda 
kullanılmak üzere Avrupa menşeili buğday ithal edilmiştir.

2014 yılının sonlarında, önemli bir atılım yaparak hal-
ka arzınızı gerçekleştirdiniz. İlk olarak bu kararınızın 
nedenini ve hedeflerini, ikinci olarak da gelen yatırımcı 
taleplerini ve halka arz sonrasında şirketinizdeki yeni 
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ted a few years ago and resulted in November 2014. The 
most significant target was the development of becoming 
transparent, controllable and institutionalization stages. At 
the transforming point from a family company to a global 
company, it will be an important contribution. 

During the process of public offering, demands have 
been received from individual, institutional and foreign in-
vestors. With our public offering which resulted in success 
and broad participation with more than 2700 investors, 
27.4 % share of our company is now owned by new inves-
tors. With our new partners, our company will continue to 
invest in performance for growing fast.  

Thanks to public offering which has occurred mostly as 
capital increase, the equity capital of the company has ex-
ceeded 160 million TL.  Through a part of this capital flo-
wing to the company, a new plant with wheat processing 
capacity of 600 tons/day in Samsun Organized Industry 
Region for Food will be built. Remaining part will be used 
for business capital. 

As an Anatolian company, how can you evaluate the 
process of public offering on the purpose of serving as 
a model for the other Anatolian companies? 

This project embodies many firsts in itself. We developed 
a model project both for sector players and for the com-
panies in Samsun as this is the first public offering both 
for our sector and for Samsun. We advise public offering 
that we pioneered particularly to Anatolian companies 
because it enables to reach sources for required access 
facilities needed for growth through the capital markets 
of the companies and also it expedites the institutional 
development. 

yapılanmayı anlatır mısınız?
Halka arza hazırlık, birkaç yıl önce başlayan bir projeydi 

ve Kasım 2014’te sonuçlandı. Şirketimizin şeffaf, denetle-
nebilir ve kurumsallaşma aşamalarının gelişimi, halka arz-
da en önemli hedeflerimizdi. Aile şirketinden küresel bir 
şirkete dönüşümü sağlama noktasında halka arzın önemli 
katkısı olacaktır. 

Şirketimizin halka arzında bireysel, kurumsal ve yaban-
cı yatırımcılardan talep toplandı. 2 bin 700’ün üzerinde 
yatırımcı ile geniş katılımlı ve başarılı sonuçlanan halka ar-
zımız ile şirket sermayesinin yüzde 27,4’ü yeni yatırımcı-
larımızın oldu. Yeni ortaklarımızla, şirketimiz hızlı büyüme 
performansına yapacağı yatırımlarla devam edecektir. 

Ayrıca büyük ölçüde sermaye artırımı şeklinde gerçek-
leşen halka arz ile şirketin öz kaynakları 160 milyon TL’yi 
geçmiştir. Şirkete giren bu kaynağın bir kısmı ile Samsun 
Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nde 600 ton/gün buğday 
işleme kapasiteli yeni fabrika yatırımı yapılacak, kalan kı-
sım ise işletme sermayesinde kullanılacaktır. 

Bir Anadolu şirketi olarak, diğer Anadolu firmalarına 
örnek teşkil etmesi açısından, halka arz sürecinizi na-
sıl değerlendiriyorsunuz? 

Bu proje kendi içinde birçok ilki barındırıyor. Sektörü-
müzün ve Samsun ilinin ilk halka arzı olması nedeniyle 
hem sektör oyuncuları hem de Samsun ilimiz şirketle-
ri için örnek bir proje gerçekleştirmiş olduk. Şirketle-
rin sermaye piyasaları vasıtasıyla büyümek için gerekli 
kaynağa erişim imkânları sağlaması ve kurumsal gelişi-
mi hızlandırması nedeniyle öncülük ettiğimiz halka arz 
projemizi özellikle Anadolu merkezli şirketlerimize öne-
riyoruz. 
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Could you tell us about the contributions of public 
offering to ULUSOY UN and the responsibilities to be 
taken with the new partners? 

Through public offering, our company entered the CMB 
and Istanbul Stock Market Regulation. By Corporate Go-
vernance Compliance, we have responsibilities for being 
equal to all partners, share owners and stakeholders, be-
ing accountable and transparent. Independent Audit Re-
port on relevant periods, activity report and other reports 
exist on the website of our company and they are publis-
hed on Public Disclosure Platform. 

As ULUSOY UN, you have made a significant move 
in 2014 and at the beginning of 2015. What can you 
tell us about your investment and market target for 
the future?

We can divide our company’s activities into two as 
trade of agricultural products and sales from producti-
on. Our target for 2023 is to increase our Turkish flour 
export share which is 5% to 10%. We hope to gradu-
ally increase our share in total flour production in Turkey 
from 2% to 5%. We believe that we will reach our tar-
gets through the ongoing investments in Samsun Orga-
nized Industry Site for Food and a few purchases that 
we are planning.  

What would you like to add?
We would like to thank to our clients, employees who led 

us to the top in the sector and provide full support, also to 
valuable investors who assured us as a partner after the pub-
lic offering. With the new partners, our company will continue 
to move forward with smart steps for the future targets. With 
more than 45 years of experience, Ulusoy Un will continue to 
create value for the partners, employees and clients. 

Halka arzının ULUSOY UN’a sağlayacağı katkılardan 
ve yeni ortaklarla birlikte alınacak sorumluluklardan da 
biraz söz eder misiniz? 

Halka arz ile birlikte şirketimiz SPK ve Borsa İstanbul 
regülasyonuna girmiş oldu. Kurumsal Yönetim İlkeleri ge-
reği; şirketimizin artık tüm ortaklarına, pay sahiplerine, 
menfaat sahiplerine karşı eşit, hesap verilebilir ve şeffaflık 
anlamında sorumlulukları vardır. Arzla birlikte ilgili dönem-
lerle ilgili bağımsız denetim raporu, faaliyet raporları ve 
diğer raporlar şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu 
Aydınlatma Platformunda yayınlanmaktadır.

2014 yılında ve 2015 yılının başlangıcında önemli 
atılımlar gerçekleştirdiniz. Bundan sonraki yıllarla ilgili 
yatırım ve pazar hedefiniz hakkında neler söyleyebi-
lirsiniz?

Şirketimizin faaliyetlerini tarımsal ürünlerin ticareti ve üre-
timden satış şeklinde ikiye ayırabiliriz. 2023 yılı hedefimiz, 
öncelikle yüzde 5 olan Türkiye un ihracatındaki payımızı yüz-
de 10’a çıkartmak; ardından da yüzde 2 olan toplam Türkiye 
un üretimden satış payımızı ise kademeli olarak yüzde 5’li 
seviyelerine taşımak. Samsun Gıda Organize Bölgesi’nde 
devam eden yatırımımız ve planladığımız birkaç satın alma 
ile bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Şirketimizi sektörünün en üstlerine taşıyan ve bizlerden 

desteklerini esirgemeyen müşterilerimize ve çalışanları-
mıza, halka arzımız sonrasında bize ortak olarak güven 
veren değerli yatırımcılarımıza, teşekkür ediyoruz. Şirketi-
miz yeni paydaşlarıyla birlikte gelecek hedeflerine sağlam 
adımlarla ilerlemeye devam edecektir. 45 yılı aşan tecrü-
besiyle, Ulusoy Un, ortaklarımıza, çalışanlarına ve müşte-
rilerimize değer yaratmaya devam edecek.
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Temperature 
measurement and 
safety control in silos
.....................................................................

Improved and continuous monitoring during storage is 
essential and it should be a goal to enhance the safety of 
grain quality. Thus it is absolutely necessary to measure 
and control grain temperature at every stage i.e., dur-
ing harvesting, storage, transportation, processing, and 
storage of processed food.

Managing grain in storages absolutely pays off and it’s 
necessary to enhance the quality for processing. Often 
the storage quality control is adversely affected; this is a 
matter of circumstances suffering of: 

• Unattended temperature effects
• Exploitation and ignore the worst case aspects
•Missing competence and management regulations

Depolama süresince gelişmiş ve kesintisiz izleme, el-
zem bir konudur ve bu, tahıl kalitesinin güvenliğini artır-
mak için bir amaç olmalıdır. Bu sebeple hasat, depolama, 
nakliye, işleme ve işlenmiş gıdanın depolanması gibi aşa-
maların her birinde tahıl sıcaklığının ölçümü son derece 
gereklidir. 

Depolardaki tahılın yönetimi hem kendini kesinlikle 
amorti eder hem de gıda işlemede kaliteyi artırmak için 
gereklidir. Depolamada kalite kontrolün sık sık olumsuz 
şekilde etkilenmesi daha çok aşağıdaki problemlerden 
kaynaklanır: 

• Sıcaklık etkisini takip etmemek
• Patlama ve acil durum tahminlerini göz ardı etmek

Sales Manager - Pazarlama Müdürü 
Agromatic AG

Daniel KREISSEL

Silolarda Sıcaklık Ölçümü 
ve Güvenlik Kontrolü

“Bir sistemin seçimi çeşitli koşullara bağlı olarak yapılmalıdır ve bu sistem, yapılan kesintisiz mü-
dahaleleri ve masrafları ortadan kaldırma amacıyla yıllar içinde uzun vadeli sonuçlar sağlamalıdır. 
Dahası, tüm yapısal düzenlemeleri de göz önünde tutarak etkili bir izleme için olanak sağlanmalı ve 
elde edilen kazanımlar da muhafaza edilmelidir.”

“The choice of a system should be made based on various provisions and ensure long-lasting 
results over the years aimed at removing continuous interventions and costs. Furthermore they 
should facilitate effective monitoring considering all structural arrangements and to conserve the 
benefits achieved.”
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• Rekabet ve yönetim mevzu-
atından yoksunluk

• Yönetmelikle ilgili kuralların 
düzenlenmemesi

Günümüzde en önemli faktör-
ler personel yaralanmalarından 
ve ürüne gelecek zarardan kaçın-
maktır. Patlama potansiyeli olan 
havanın tutuşmasını engelleme 
ve bundan sakınma yöntemle-
rine, hayati önem verilir. Ayrıca, 
hizmete dahil edilen tüm ekipma-
nın güvenlik prosedürünü takip 
etmek, sigorta kapsamında uyul-
ması gereken bütün uluslararası 
standartlar ve tavsiyeler de dahil 
olmak üzere, ATEX yönetmeliğine 
uygun olan hayati güvenlik gerek-
liliklerine riayet etmek de önem 
verilen yöntemlerdendir. 

Pazar istatistikleri uzmanlarının bilgi ve değerlendirme-
lerine göre, dünya çapında gerçekleşen tahıl hasadının 
yüzde 30’u kötü depolama yönetiminden kaynaklı olarak 
kaybedilmektedir. Yüzde 20’lik kayıp ise sıcaklık izleme 
sistemlerinin kullanılmamasına bağlanmaktadır. 

Günümüzdeki sistemler çok yönlüdür. Yani eski tesisler-
de de kullanılabilirler, yeni tesislerde ya da alanı genişletil-
miş tesislerde de kullanılabilirler. Mümkün olan en uygun 
maliyeti, yani maliyet-fayda oranını yakalayamaya, modüler 
ve etkili sıcaklık izleme sistemleri için hedef belirlemeye, 
ayrıca herhangi tipteki bir deponun temel ve stratejik he-
deflerinin karşılanmasına büyük önem verilmektedir. 

Bir sistemin seçimi çeşitli koşullara bağlı olarak yapılma-
lıdır ve bu sistem, yapılan kesintisiz müdahaleleri ve mas-
rafları ortadan kaldırma amacıyla yıllar içinde uzun vadeli 
sonuçlar sağlamalıdır. Dahası, tüm yapısal düzenlemeleri 
de göz önünde tutarak etkili bir izleme için olanak sağ-
lanmalı ve elde edilen kazanımlar da muhafaza edilmelidir. 

TEKNİK ÇÖZÜMLER 
Oldukça büyük tesislerde uzun süreli izleme; ya ısıl di-

renç sistemleri ya da özellikle bugünlerde kullanılan tek 
hat (one-wire) montajlı modern dijital sensör teknolojile-
riyle gerçekleştirilmektedir. Sıcaklık çizgisini koruyan rot 
kablo, kıymetli çelikten yapılır ve 100 m uzunluğa kadar 
çıkıp, maksimum ölçüm noktasını da içerebilir. 

Modern sıcaklık izleme sistemleri dijital olarak çift hatlı 
mod (2-wire mode) ya da seri kablo sistemiyle çalışır. Ku-
rulumu kolaydır ve uzun ömürlüdür. 

•Failing of formalization of 
rules with regard to regulations

Today, most important factors 
are to avoid personal injury and 
damages to goods. There is vital 
emphasis on ways of avoiding 
and prevent ignition of a poten-
tially explosive atmosphere, and 
to follow all equipment safety 
procedures during commission-
ing, respecting necessary se-
curity requirements complying 
with all specifications in direc-
tives ATEX, as well as interna-
tional standards and the recom-
mendations must be followed in 
compliance to insurance cover. 

Market statistics editor sup-
plies evaluation and information 
are suggested that up to 30% of 
the worldwide grain harvest is lost as a result of poor 
storage management. A 20% loss can be attributed to 
non-use of temperature monitoring systems. 

 
Nowadays, systems are versatile. They can be used in 

existing plants, in new plants or in plants with periphery 
expansion. Great importance has been placed on achiev-
ing the best possible cost: benefit ratio, to set a target for 
modular and efficient temperature monitoring systems, 
and to meet essential and strategic aims of any type of 
storage.

The choice of a system should be made based on vari-
ous provisions and ensure long-lasting results over the 
years aimed at removing continuous interventions and 
costs. Furthermore they should facilitate effective moni-
toring considering all structural arrangements and to 
conserve the benefits achieved. 

TECHNICAL SOLUTIONS
Monitoring over a long period and in very large plants 

is best carried out with either by thermistor systems or, 
these days, by modern digital sensor technologies, one-
wire installation. Rod cable to protect temperature line is 
made of precious steel, can be up to 100m long and can 
contain a maximum of measurement points. 

Modern temperature monitoring systems are working 
with digital in 2-wire mode and with serial wiring. They are 
easy to install and long life guaranteed. 

Picture 4, 5 and 6 - Temperature monitoring in flat silo 

Resim 1: Farklı tahılları depolamak için 
tasarlanmış yüksek kapasiteli silo tesisi

Picture 1:  High-capacity silo plant actually 
designed for storing different cereals
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storage wired and wireless, 
showing an universal pos-
sibility of combining the old 
relays controlled temperature 
monitoring systems and elec-
tronically monitored ones. 
Combinations with wireless 
control of storages or silos up 
to digital serial installation of 
newest generation are possible. The complete system 
can be monitored by just one superior control unit.

For extensions by flat warehouses, a wire-based instal-
lation is mostly impossible due to the charging and dis-
charging of the storage facilities. Here the wireless spear 
probe system is offering an elegant, convenient solution.

Depending on the bulk height the spear probes are 
manufactured in length of 2 - 15m acc. to customers’ 
requirements with 1 - 5 sensors. If a wireless probe is 
placed in the storage, it automatically registers in the sys-
tem. The central control module is capable to scan the 

Resim 4, 5 ve 6, düztabanlı 
silolarda kablolu ya da kablo-
suz sıcaklık izleme; sıcaklık iz-
leme sistemlerini kontrol eden 
eski rölelerle elektronik moni-
törlü olanların kombine edil-
me olasılığını kapsamlı şekilde 
göstermektedir. Depo ya da 
silolarda, kablosuz kontrolün-

den yeni nesil dijital seri montajlamaya kadar kombinasyon 
yapmak mümkündür. Tüm sistem yalnızca tek bir üst kont-
rol ünitesiyle izlenebilir.

Düztabanlı depolarda, depolama tesislerinin dolum ve 
boşaltımları nedeniyle kablo esaslı montaj genelde ola-
naksızdır. Bu noktada, kablosuz spear prob (mızraklı izle-
me cihazı) sistemi iyi ve elverişli bir çözüm sunmaktadır. 

Dökme (birim) yüksekliğine bağlı olarak, müşterilerin ih-
tiyaç duyduğu 1 ile 5 arası sensörlere göre spear probların 
uzunluğu da 2 – 15 m arasında değişmektedir. Eğer bir kab-
losuz prob depoya yerleştirilirse, otomatik olarak sisteme 

Picture 2 and 3 : T-monitoring, existing and new plant combined 
Resim 2 ve 3: T-izleme (T-monitoring) , eski ve yeni tesis kombinasyonları 
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temperatures at any time and the probes transmit the 
data automatically if changes are occurring. From one 
radio point up to 99 spear probes can be scanned up to 
100m distance; whereas spear probes can be combined 
to one system.

For the equipment of old silos the conventional star 
wiring can however be used and implemented. The digi-
tal systems can also be extended by the wireless system 
in any way. For example can existing silo blocks with fix 
installation, on occasion of an extension, be combined 
with the wireless part in order to function as complete 
system with one control unit?

Depending on dimensions, the silo roof construction 
should be designed to bear necessary weight of cable 
number necessary. All combinations are possible. A digi-
tal wired system, monitored by only one control unit is 

actually the most common and modular extendable. 
Monitoring temperature is embedded into concrete silo 
using state-of-the-art sensing technology to minimize 
installation costs at best performance and value. Out-
standing solutions are offering two functions from a single 
device, combination full-level sensors with temperature 
monitoring detections. For data processing, several con-
trol systems are available and can be combined in mod-

tanımlanır. Merkezi kontrol modülü her hangi bir zamanda 
sıcaklığı tarama becerisine sahiptir ve eğer değişiklik yaşa-
nırsa problar veriyi otomatik olarak iletirler. Bir telsiz nokta-
sından 100 m uzaklığa ve 99 âdete kadar prob taranabilir. 
Böylece spear problar bir sistemle kombine edilebilir. 

Ancak şuanda eski siloların ekipmanı için geleneksel yıldız 
kablolama (star wiring) yöntemi kullanılıp uygulanabilir. Dijital 
sistemler de bir şekilde kablosuz sistem tarafından uzatılabilir. 
Örneğin, sabit kurulumlu (fix installation) eski silolar, genişletil-
meleri halinde, tek bir kontrol ünitesi ile tam bir sistem olarak 
işlev görebilmeleri için kablosuz parçalarla kombine edilebilir. 

Açılarına bağlı olarak silonun çatı yapısı gerekli kablo sa-
yısını kaldırabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Tüm kombinas-
yonlar mümkündür. Yalnızca tek bir kontrol ünitesi tarafın-
dan izlenen dijital bir kablolu sistem, en yaygınlarından olup 
modüler ve esnektir.

Sıcaklık monitörü, en iyi performans ve en yüksek değer-
le, kurulum maliyetini en aza indirmek amacıyla, en yeni 
duyarlılık teknolojisi kullanılarak beton silolara yerleştirilir. 
Önde gelen çözümlerin tek bir cihazda sunduğu iki işlev 
vardır: ful-seviye sensörlerin sıcaklık izleme tespitleriyle 
kombinasyonu.

 
Veri işleme için birçok kontrol sistemi mevcuttur ve bun-

Picture 7, 8 and 9: T-monitoring solution in metal silos
Resim 7, 8 ve 9: Metal silolarda T-izleme çözümü

Picture 10, 11, 12, 13: T-monitoring solution in concrete silos
Resim 10, 11, 12, 13: Beton silolarda T-izleme çözümü 
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ular construction. Independent control, or as web con-
nection, are both possible - the modern systems offer all 
kinds of solutions.

The central control system archives the temperature mea-
surements data on the computer, which can be displayed 
or printed to give instantaneous results. According to the 
needs of customer recording, storing and documenting 

measurements is becoming more and more a need, and 
should be configured in compliance with the necessary 
requirements of local regulations.

Continuously developed high-value temperature monitor-
ing systems and equipment for plants worldwide should 
fully comply with all the latest ATEX guidelines 2014/34/
EU (mandatory from 2016), formal ATEX guidelines 98/9/
EG (still valid), and of course all the necessary certification 
should be supplied.

lar modüler yapılarla kombine edilebilir. Bağımsız kontrol 
ya da web bağlantısı… Her ikisi de her çeşit çözüm su-
nan, kullanımı mümkün, modern sistemlerdir. 

Merkezi kontrol sistemi, sıcaklık ölçüm bilgilerini bilgi-
sayarda arşivler; bu bilgiler istenildiği an ekranda görü-
lebilir ya da yazdırılabilir. Müşterilerin gereksinimleri göz 
önüne alınacak olursa, kayıt, depolama ve ölçümlerin bel-

gelenmesine giderek daha çok ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca 
bunların yerel mevzuattaki zaruri gerekliliklerle de uyumlu 
olması beklenmektedir. 

Tüm dünyadaki tesisler için devamlı geliştirilen yüksek 
kalite sıcaklık izleme sistemleri ve ekipmanı, ATEX tüzü-
ğü 2014/34/EU (2016 yılından itibaren zorunlu) ve resmi 
ATEX tüzüğü 98/9/EG (hala geçerli) ile uyumlu olmalıdır 
ve elbette gerekli tüm sertifikalar da temin edilmiş ol-
malıdır. 

Picture 14, 15: T-monitoring solution and data processing
Resim 14, 15: T-izleme çözümü ve veri işleme 
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DMSB Sanal Değirmeni: 
200 Tonluk Yumuşak 
Buğday Değirmenin 
Profesyonel Şartlar 
Altında Simülasyonu

The virtual mill of DMSB: 
Simulation of a 200t 
Soft Wheat Mill Under 
Professional Conditions 
...................................................................

INTRODUCTION AND DEVELOPMENT
The educational program of The German Milling School 

Brunswick (DMSB) is unique in Germany. Graduates of 
the DMSB hold leading positions in mills and mixed feed 
factories and the corresponding plants.

GİRİŞ VE GELİŞME
Alman Brunswick Değirmencilik Okulu’nun (DMSB) 

eğitim programı Almanya’da benzersizdir. DMSB mezun-
ları, dünyanın önde gelen değirmenlerinde, karma yem 
tesislerinde ve ilgili kuruluşlarda görev almaktadır.  

Lecturer - Öğretim Üyesi

Technical Advisor - Teknik Danışman 

Uwe SCHULZ

Hasso KLABUNDE

German Müller Sciences Brunswick (DMSB)  
Alman Değirmencilik Okulu Brunswick Uluslararası Teknik Okulu (DMSB)

“Alman Brunswick Değirmencilik Okulu, eğitimde derslerin pratik yönünü geliştirmek için okula 
ait bir değirmenin kurulmasını tartışmaya sunmuştur. DMSB eğitmenleri ile ekonomi ortaklarının 
iletişimi neticesinde, kişisel bilgisayarlara yüklü bir un değirmeninde, öğütme işleminin kopyasını 
oluşturma fikri doğdu. Bu sayede DMSB öğrencilerine, Brunswick’teki öğrenimleri sırasında, tıpkı 
gerçeğine benzeyen bir değirmeni pratik koşullar altında kullanma fırsatı tanınmıştır. Bu amaçla, 
çalışma için “Sanal Değirmen” ismi uygun bulunmuştur.” 

“The German Milling School discussed the establishment of a school mill was to enhance the prac-
tical orientation of the courses even further. Through the contact of the lecturers of the DMSB with 
the partners in the economy, the idea to replicate a grinding process in a flour mill on personal 
computers showed up. This has given the students of the DMSB the opportunity to run a mill under 
practical conditions similar to those in a real mill while studying in Brunswick.  For this purpose, 
the working title “Virtual Mill " was found.”
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To enhance the practical orientation of the courses even 
further, the establishment of a school mill was discussed. 
In addition to the cost that has to be applied by the sup-
port association of the DMSB and supporting companies, 
the problem of the fate and disposal of the products of the 
milling process was a major argument against the imple-
mentation of the school mill. Instead, the further moderniza-
tion of existing laboratory facilities and the development of 
new experimental and test equipment has been realized. 
Among the other things, these include the construction and 
modernization of conveying technologies and various test 
objects, a new testing roll mill with plansifter and updating of 
hardware and software for laboratory automation.

Through the contact of the lecturers of the DMSB with 
the partners in the economy, the idea to replicate a grind-
ing process in a flour mill on personal computers showed 
up. This has given the students of the DMSB the oppor-
tunity to run a mill under practical conditions similar to 
those in a real mill while studying in Brunswick.  For this 
purpose, the working title “Virtual Mill " was found.

The company Keller - HCW / Laggenbeck is a partner with 
decades of experience in the process of visualization and 
programming of control in mills available. Hasso Klabunde, 
who has always been a senior expert for the school with 
his expert advices available, was willing to participate in the 
development of the basic structure of the simulated mill. In 
addition, he has programmed a PC application that commu-
nicates with the process control and process visualization. 
Thus, the reaction of the mill to changes in parameters (such 
as grinding gap at the various passages or the screen mesh 
of plansifters) is possible to illustrate as practice-oriented.

By using industrial software such as system SIMATIC 
WinCC Siemens AG, virtual mill could be built with industrial 
hardware and software components and was coupled with 
real measurement, protection and control technology. The 
specialist teacher of automation technology Uwe Schulz 
has implemented a program for a programmable logic con-

Eğitimde derslerin pratik yönünü geliştirmek için oku-
la ait bir değirmenin kurulması tartışmaya sunulmuştur. 
DMSB teşvik derneğinin ve destek sağlayacak şirketle-
rin karşılayamadığı maliyetin yanı sıra öğütme işleminden 
sağlanan ürünlerin akıbeti ve elden çıkarılmasına dair 
problemler, söz konusu okul değirmeninin kurulumuna 
karşı en güçlü argüman olmuştur.  Bunun yerine mev-
cut laboratuvar donanımlarının modernleştirilmesi, yeni 
deney ve test sistemlerinin kurulumu gerçekleştirilmiştir. 
Bunlara taşıma teknolojilerinin yapımı ve modernleştiril-
mesi (Şekil 1), çeşitli deney objeleri, yeni bir elekli deney 
silindiri ve laboratuvar otomasyonu için donanım ile yazı-
lım güncellemeleri de dâhildir. 

DMSB eğitmenleri ile ekonomi ortaklarının iletişimi ne-
ticesinde, kişisel bilgisayarlara yüklü bir un değirmenin-
de, öğütme işleminin kopyasını oluşturma fikri doğdu. Bu 
sayede DMSB öğrencilerine, Brunswick’teki öğrenimleri 
sırasında, tıpkı gerçeğine benzeyen bir değirmeni pratik 
koşullar altında kullanma fırsatı tanınmıştır. Bu amaçla, 
çalışma için “Sanal Değirmen” ismi uygun bulunmuştur. 

Keller-HCW/Laggenbeck şirketi, görselleştirme ve 
mevcut değirmenlerde kontrol programları konularında 
onlarca yıllık tecrübeye sahip bir ortaklıktır. Uzman tavsi-
yeleriyle her zaman okulun kıdemli bir uzmanı olan Hasso 
Klabunde, sanal değirmenin temel yapısının geliştirilme-
sinde görev almaya talip olmuştur. Buna ek olarak, kendi-
si süreç kontrolü ve süreç görselleştirmesiyle bağlantılı bir 
bilgisayar uygulamasını da programlamıştır. Böylece de-
ğirmenin parametrelerdeki değişikliklere reaksiyonu (ör-
neğin farklı pasajlardaki öğütme boşlukları veya eleklerin 
eleme yüzeyi) uygulamalı olarak resimlendirilebilmektedir. 

Sanal değirmen, Siemens AG'nin SIMATIC WinnCC 
Sistemi gibi endüstriyel yazılımlar kullanılarak, endüstri-
yel donanım ve yazılım bileşenleriyle kurulabilmiş, ayrıca 
reel ölçüm, koruma ve kontrol teknolojisiyle birleştirilmiş-
tir. Otomasyon teknolojisinde uzman eğitmen olan Uwe 
Schulz, arızalarda işleyişin aslına uygun olarak gösterile-
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troller with the aid of which the flow can be simulated with 
real faults. The appropriations required for hardware and 
software, a total of 60,000 €, was presented by the support 
association of the DMSB in 2008 to 2010.

THE CURRENT STATUS
During development phase 

of the Virtual School Mill, sev-
eral previous projects on the 
basis of programmable logic 
controllers and operator pan-
els are passed, integrated into 
the Virtual mill. The experi-
ence gained from this, many 
other ideas and suggestions 
from the College of DMSB 
and consultants led to the 
implementation of the Virtual 
mill, which today consists of 
the following hardware 
and software compo-
nents (see figure: 2):
• Dell personal com-
puter type , operating 
system Windows XP 
Professional
• Production control 
system "CellaTrace" by 
Keller HCW Company
• Process visualization 
software “CellaControl” 
for the mills of Keller 
HCW based on Simat-
ic- WinCC of Siemens. 
• Programmable logic 
controller designed as 
a "software PLC" Si-
matic WinAC / LC with 
the programming envi-
ronment Simatic Step7
• Network intercommu-
nication via Ethernet and 
PROFIBUS DP with con-
nection to two systems 
Simatic S7 CPU 315 2 
DP/PN via DP/DP cou-
plers 
• Hardware components, 
such as Level Indicators 
by VEGA or Elevator Mon-
itoring by Agromatic.
• Calculation software 
based on "Visual Basic"
• Fault simulation pro-

bildiği bir PLC programını hayata geçirmiştir. Donanım ve 
yazılım için gerekli kaynak, 2008 ve 2010 yılları arasında 
toplamda 60.000 € olarak DMSB teşvik derneği tarafın-
dan sunulmuştur. 

GÜNCEL DURUM
Sanal okul değirmeninin 

gelişim aşamasında, çok 
sayıda önceki proje, PLC 
ve operatör panelleri, sanal 
değirmene entegre edilmiş-
tir. Bundan edinilen tecrübe, 
DMSB ve danışmanlardan 
gelen diğer birçok fikir ve 
öneri, bugün aşağıda belir-
tilen donanım ve yazılım bi-
leşenlerinden oluşan sanal 
değirmenin kurulumuna ön 
ayak olmuştur (Bkz. Şekil 2).

• Dell model kişisel 
bilgisayar, Windows 
XP-Professional işle-
tim sistemi,
• Keller-HCW şirketi-
nin “CellaTrace” üre-
tim kontrol sistemi,
• Siemens’in Sima-
tic-WinCC temel alı-
narak, Keller-HCW 
şirketinin değirmen-
leri için süreç gör-
selleştirme yazılımı 
“CellaControl”,
• Programlanabi-
lir mantık kontrolörü 
olarak tasarlanan bir 
"PLC Yazılım", Sima-
tic Step 7 programla-
ma kapsamı olarak da 

Simatic-WinAC/LC,
• Ethernet ve PROFIBUS 
DP ağ bağlantısı ile iki Si-
matic S7 CPU 315 2 DP/
PN kumandanın DP/DP 
bağlantı yardımı ile oluş-
turulması,
• VEGA dolum seviyesi 
ölçüm teknolojisi ya da 
Agromatic elevatör de-
netim cihazı gibi donanım 
bileşenleri,
• "Visual Basic" temelin-
de hesaplama yazılımı,
• Step7-S7 Graph olarak 
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grammed in Step7 S7 Graph.

The diagram of the mill (Figure 3) is based on a real 
200t wheat mill. It provides the basis for the calculation 
of machines and the determination of parameters in the 
specific subjects of milling.

SHORT DESCRIPTION OF THE SIMULATED 
MILL PROCESS
The job management of virtual mill is realized by using 

the system CellaTrace. There are raw materials, finished 
products, bin data and laboratory data generated. Or-

ders will be automatically 
transferred to the process 
control CellaControl and 
run automatically within 
the simulation. The user 
is offered available circu-
lation reports (Figure 4). 

The mill which was re-
alized and simulated with 
the software –based PLC 
system is visualized on 
the basis of Simatic Win-
CC using CellaControl, 
which has been adopted 
in numerous real mills. 

The visualization of 
the milling process ba-

programlanmış hata simülasyonu.

Değirmenin diyagramı  (Şekil 3) gerçek bir 200 ton buğ-
day değirmenine dayanmaktadır. Makinelerin hesaplan-
ması ve değirmencilikteki belirli konularda parametrelerin 
belirlenmesinde temel oluşturmaktadır. 

ÖĞÜTME İŞLEMİ SİMÜLASYONUNUN 
KISA TANIMI 
Sanal değirmenin iş yönetimi CellaTrace sisteminin kulla-

nımı aracılığıyla gerçekleşmektedir.  Burada özellikle ham-
maddeler, hazır ürünler, silo verileri ve laboratuvar verileri 

ortaya konulmaktadır.  
Talimatlar otomatik ola-
rak süreç aktarım yazı-
lımı olan CellaControl'e 
aktarılır ve otomatik 
olarak simülasyonda 
uygulamaya geçer. Kul-
lanıcıya dolaşım raporları 
sunulur (Şekil 4).

PLC yazılımı (Şekil 5) 
içerisindeki görselleştirme 
ve SIMATIC Win-CC esa-
sına göre simülasyonu 
gerçekleştirilen değirmen, 
dünya genelinde çok sa-
yıda değirmende çözüm 
uygulayan CellaControl ile 
gerçekleştirilmektedir.
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sically consists of the 
following system com-
ponents: 
• Grain silo with truck re-
ception, pre-cleaning and 
storage 
• Cleaning section with 
screen room and damp-
ening (Figure 6)
• Milling section with first-
break scales, roller mills 
and sifters (Figure 7 and 8) 
• Flour silos with bins, 
blending and loading-out 
( Figure 9)

The components of 
the plant can be run 
automatically as well 
as hand-operated.  It is 
possible to address all 
indicators and protec-
tion devices to find out 
how the plant reacts.  By 
setting the roll gap in the 
roller mills and by chang-
ing the sieve mesh in the 
plansifters, it is possible 
to influence the actual 
grinding process.  After 
the calculation has been 
started, the resulting pa-
rameters, for example, 
the feed on the individ-
ual passages or the cur-
rent and power input of 
the drive motors, can be 
visualized in the respec-
tive process displays.

ILLUSTRATION OF
THE MILL SETTING
A basic setting of the 

mill and its through-
put, its roller guides 
and plansifter fractions, 
with their coverings and 
the cast-off percentage 
amounts of product are 
given. From these, the 
feed on the following passages and the yields of the final 
products can be calculated. At the same time, the basic 
adjustment pre-sets the power input of the drive motors 
in the roller mills, the moisture content at which the wheat 

Öğütme sürecinin 
görselleştirilmesi temel 
olarak aşağıdaki sistem 
bileşenlerinden oluşur:
• Kamyon teslimatının 
mümkün olduğu tahıl 
silosu, ön temizlik ve ön 
depolama
• Öğütücü temizliği ve 
nemlendirme (Şekil 6)
• İlk kırma ölçeği, valsli 
değirmen ve elek ile fre-
ze bölümü (Şekil 7 ve 8).
• Un depolama silosu, 
paçal ve yükleme (Şekil 9)

Sistem parçaları hem 
otomatik hem de manuel 
olarak hareket ettirilebilir; 
tüm sensörlerin ve koru-
ma cihazlarının kumanda 
edilmesi ve sistemin tepki 
vermesi sağlanabilir. Vals-
li değirmendeki öğütme 
aralığını ayarlayıp, elek-
teki yüzey gerilimini de-
ğiştirerek gerçek öğütme 
sürecini etkilemek müm-
kündür. Hesaplamanın 
tamamlanmasından son-
ra buradan elde edilen 
parametreler (örn. pasaj-
ların dökümü, tahriklerde 
elektrik akımı ve kapasite 
devri) süreç görüntüle-
rinde gösterilmiştir. Bu, 
daha detaylı olarak ma-
kalenin sonraki bölümle-
rinde açıklanmıştır.

DEĞİRMEN 
DÜZENEĞİNİN
İLÜSTRASYONU 
Değirmenin önceden 

düzenlenmiş kapasite 
ve silindir aralığını içeren 
temel ayarları, farklı elek 
gözleri ile elek bölümle-
ri ve ortaya çıkan ürün 
miktarı yüzde olarak 

gösterilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak takip eden pa-
sajların dolumu ve son ürünlerin çıkışları hesaplanır. Aynı 
zamanda temel ayarda, valsli değirmenlerdeki tahrik mo-
torlarının güç (elektrik) alımı ve buğdayın öğütme nemi ile 
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is ground and the relative air humidity. 

Settings like mill capacity roll settings, sieve meshes in 
the plansifter, conveying of final products, grinding mois-
ture and relative air humidity can be changed. The result-
ing changes in the plansifter tailings are calculated and 
the feeds on the following passages and the yield are 
determined.  Similarly, the change in current consump-
tion of the drive motor is calculated and checked whether 
the peak current is already reached.

ROLLER GUIDE, SIEVE ANALYSIS 
AND SHADING OF PASSAGES
A great importance is attached to the front roller guide 

passages. Since it is the biggest product streams from 
the mill, even a slight maladjustment leads to large 
changes in feeds. 

In Figure 11, a screen display is shown: The rollers of 
the break passages I and II have been set higher by 2% 
points compared to the original setting. This results in 
smaller feeds of the front passages and larger feeds on 
the back passages. The flour yield of 1st quality is re-
duced by 2 percent which will be reversed in the other 
passages through 1.1%.higher feed. The total flour yield 
goes from 80.1 to 79.2 %.

In the left column of Figure 11, the passages are listed. 
Second break passage is selected. The roll setting can 
be changed using the sliding button on the right of the 
column which is shown in the next column in the form of 
a scale. All passages are here in the normal position (= 
0), only the First break passage is higher by 7 points, the 
II. Break passage is higher by 5 points.

In Figure 12, the 
table on the top 
center shows the 
amount of the indi-
vidual fractions of 
the 2nd break sifter 
that has been select-
ed here.  On the left 
are the sieve meshes 
and the yields in in-
dividual and total 
percentage.  The 
column “to” (nach) 
gives the passage 
were the tailings are 
sent to. In the last 
column the individu-
al percentage is con-
verted into the feed 

havadaki bağıl nem verilmiştir.

Değirmen kapasitesinin yanında değiştirilebilen diğer 
unsurlar; silindir ayarları, elek gözü, son ürünlerin ta-
şınması, öğütme nemi ve bağıl nemdir. Elek çıkışında-
ki değişikliklerden elde edilenler hesaplanır ve devam 
eden pasajlardaki ürün ve randıman tespit edilir. Aynı 
şekilde tahrik motorunun değiştirilen güç alımı hesap-
lanır ve maksimum güç alımına ulaşılıp ulaşılmadığı 
kontrol edilir.

SİLİNDİR YÖNETİMİ, ELEK ANALİZLERİ VE 
PASAJ DÖKÜMLERİ
Silindir yönetimi büyük bir anlam taşımaktadır. Burada 

söz konusu olan değirmenin üretim akışları olduğu için 
küçük bir hatalı ayar bile çok büyük değişikliklerine neden 
olabilir. 

Şekil 11 içinde ekran sunumu olarak bir örnek göster-
mektedir: I. ve II. bölüm silindirleri temel ayara göre %2 
puan daha yüksek şekilde ele alınmıştır. Bu durum ön 
pasajlarda daha düşük, arka pasajlarda ise daha yüksek 
miktarda ürün iletimine sebep olmaktadır. 1. kalitede un 
akışı  %2 oranında düşer, bundan sonraki pasajlarda %1.1 
oranında daha yüksek iletim yapılarak telafi sağlanabilir. 
Toplam un akışı yine de % 80,1'den %79,2'e geriler.

Şekil 11 içinde sol sütunda bölümler listelenmiştir. II. 
Bölüm seçilmiştir. Sağ yanda bulunan buton ile silindir 
ayarı değiştirilebilir; bu da sonraki sütunda çizelge için-
de gösterilir. Tüm pasajlar burada normal konumda (=0) 
bulunur, sadece 1. Kırma pasajı 7 puan yüksek, 2. Kırma 
pasajı ise 4 puan yüksektir.

Şekil 12: Değirmen 
kılavuzu programının 
ekran görüntüsü 

Şekil 12’de, ortada 
yer alan tablo, bura-
da seçilmiş 2. Kırma 
eleğinin fraksiyonları-
nın miktarını gösterir. 
Solda ise münferit ve 
toplam yüzdelerle elek 
göz genişliği ve ran-
dıman verilmektedir. 
"Sonra (nach)" sütu-
nu içinde ilgili çıkışın 
hedef pasajı gösterilir, 
son sütunda münfe-
rit yüzdesel oranlar I. 
kırmanın ürün miktarı 
üzerinden hesaplanır. 
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Bunun altında yer alan grafikte sayılar elek analizi şeklinde 
gösterilmiştir. Sağ taraftaki üç sütunlu tabloda I. Kırmanın 
yüzde olarak güncel dökümleri ve sağdakinde de silindir 
ayarındaki değişikliğe göre döküm gösterilir. Bunun altın-
daki küçük tabloda sonuç olarak un 1 ve 2 çıkışı, rüşeym 
ve kepek görülür, aynı şekilde değişen değirmen ayarları-
nın öncesi ve sonrası da görülebilir.

Sol alt köşedeki boşluklara öğütme nemi ve havada-
ki nispi nem girilebilir. Eğer, örneğin nem daha yüksek 
ayarlanırsa, tüm elek çıkışlarında iyi bir şekilde eleme ya-
pılmaz,  yüzdesel miktarlar değişir, daha fazla kepek ve 
daha az un oluşur - aslında sadece düşük oranda ancak 
yine de hissedilebilir bir fark oluşur. Aynı durum değirmen 
kapasitesi yükseldiğinde ya da havadaki bağıl nem arttı-
ğında da gerçekleşecektir. Bu, tüm pasajlara etki eder ve 
sonuç olarak un üzerinde de etkili olur.

Hesaplamada söz konusu olan, yüzdesel elek fraksi-
yonlarından yola çıkılarak elde edilen saf matematiksel 
döküm hesabıdır. Bu esnada nem düşüşü ve filtrelerdeki 
un kaybı gibi detaylar gözden kaçırılır. Bu nedenle sayı-
lar gerçekten biraz sapma gösterse de, yine de ölçü ve 
bağlantılar gösterilebilir; zira bu sapmalar minimumdur ve 
hedeflenen eğitim açısından gerekli değildir.

from the first break. The graph below gives the numbers 
in form of a sieve analysis. The three-column table on the 
right shows the actual feeds from the first break as well 
as, on the right, the feeds before changing the roll set-
tings. In the small table below the yields of flour one and 
two, and of germ and bran; this can also be seen before 
and after changing the mill settings. 

Changes of the grinding moisture and the relative air 
humidity can be entered to the spaces in the bottom left 
corner. For example; if the moisture is higher, the tailings 
from the plansifters cannot sifted very well, the amount 
changes, more bran and less flour is produced. The 
changes are small, but perceivable. The same thing oc-
cur when the milling capacity increased or the relative our 
humidity is set higher. This affects all passages and, as a 
result, the flour and yield. 

It is in the calculation of a purely mathematical continu-
ation of feeds based on the sifter fractions in percentage. 
The details such as moisture decrease and filtered flour 
loss are neglected. Therefore, even if the numbers differ 
from reality, they show the ranges and the correlations, 
because the differences are minimal and irrelevant for the 
intended purpose of training.
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At the passages, the percentage of feeds and the yields 
are passed on to the PLC, where they are compared with 
the limits values and trigger the alarm and the intended 
locking chain when exceeded. 

ROLLER SETTINGS AND POWER INPUT OF 
THE ROLLER DRIVES
The roller operator in a real mill has an ammeter on 

each roll mill, which has a red marking indicating the 
maximal value. This indicates the scope within which 
he may set the rolls.  In our Virtual mill, this "ammeter” 
is represented by column “A actual" (A ist) (Figure 11 
on the next roll of the setting) and is supplemented by 
the column "A max". When changing the roller setting 
with the slider button on the left, the ampere value in 
column "A is "changes.  The calculation includes both 
the feed as well as a “milling factor “on the basis of the 
sieve analysis before and after a roll. If the value limit 
is excessed, a "!” is added to the “A max” column, the 
transgression is transferred to the PLC, the motor stops 
and the lock chain is triggered. 

If the roller adjustment remains in the permitted limit, a 
new calculation can be performed by using the command 
“New Calculation” (Neu rechnen). The new feeds, yields, 
power input and milling factors, caused by the changes, 
is transferred to all following passages.  At the same time, 
the outputs of all roller mill-drive motors are summarized 
and displayed in the lower right corner in kW and kW/t.

WHAT CAN THE STUDENTS OF DMSB 
LEARN AT VIRTUAL MILL?
With the Virtual mill, all operations can be simulated a real 

mill: Starting with the grain receiving and storage in the bins 
, the blending and conveying  in the silo, cleaning and pre-
paring the grain in the grinding bins, the actual grinding, the 
conveying to finished product bins and finally the loading into 
bulk trucks. Each operation is - just like in the real mill - is-
sued as a “job” at the PLC and its fulfillment can be followed 
in detail. In disorders such as a bin’s being full, the alarm and 
locking chain are triggered; the job must be restarted.

 
In the grinding process itself, the relationship between 

the roll setting and plansifter meshes or between feed 
to passages and flour yield can be examined as well as 
the results in the following passages when these param-
eters are changed. Also the link between roller setting 
and power consumption of rolling mills can be defined.

In addition, the interaction of mill capacity, grinding mois-
ture and relative air humidity on the flour fall can be studied 
and also how to take measure through the adjusted mill set-
ting. With a real testing mill, it is not possible to convey much 
of it, because so many data cannot be readily available.

Çıkan ürün miktarının yüzde olarak yansıması pasajlardan 
PLC'ye aktarılır, burada değer limitleriyle karşılaştırılır ve bun-
ların aşılması halinde alarm ve otomatik kilit devreye girer.

SİLİNDİR TAHRİKLERİNİN SİLİNDİR AYARI VE 
GÜÇ TÜKETİMİ 
Gerçek bir değirmende, vals operatörü her bir valsli 

değirmende maksimum değeri gösteren kırmızı işaretli 
bir ampermetreye sahiptir. Bu da daha ayrıntılı bir silindir 
ayarı için ne kadar oynama alanı olduğunu gösterir. Sanal 
değirmenimizde bu "Ampermetre" "A mevcut (A ist) " sü-
tunudur (Şekil 11 üzerinde silindir ayarlarının yanında) ve 
"A max" sütunu ile yenilenmiştir. Silindir ayarları soldaki 
tuş ile değiştirildiğinde, amper değerine uygun olarak sü-
tun "A mevcut" içindeki bilgi de değişir. Silindir öncesi ve 
sonrası elek analizlerine dayanarak, bu hesaplamaya hem 
döküm hem de "öğütme faktörü" dâhildir. Değer sınırının 
aşılması halinde, sütün "A Max" içine "!" işareti eklenir, bu 
aşma durumu PLC'ye aktarılır, motor çalışmayı durdurur 
ve kilit zinciri devreye girer.

Silindir ayarı izin verilen sınır değerlerinde kalırsa, "ye-
niden hesapla (Neu rechnen)" emri ile yeni hesaplama 
yapılabilir. Değiştirilen ürün miktarı ile yeni güç tüketimi, 
değişen döküm ve öğütme faktörlerine göre takip eden 
tüm pasajlarda gösterilmeye devam eder. Aynı zamanda 
tüm silindir elek - tahrik motorlarının kapasite değerleri 
toplanır ve kW ile kW/t içinde sağ alt köşede gösterilir. 

DMSB ÖĞRENCİSİ SANAL DEĞİRMENDEN 
NE ÖĞRENEBİLİR?
Sanal değirmenle, gerçek bir değirmende bulunan tüm 

işlemler simüle edilebilir. Tahıl alımı ve silo hücrelerinde 
depolamadan silo içinde karıştırma, aktarım, temizlik ve 
öğütme sürelerinin hazırlanmasına, asıl öğütmeden son 
ürünlerin taşınmasına ve son olarak tanklara yüklenme-
lerine kadar her şey…  Her işlem için -tıpkı gerçek de-
ğirmende olduğu gibi- PLC’de bir "görev" oluşturulur, bu 
görevin işleme alınması detaylı olarak gösterilir. Arızalarda, 
örneğin bir kova tamamen dolduğunda,  alarm ve kilit zin-
ciri devreye girer ve görevin yeniden başlatılması gerekir.

Öğütme ekipmanı içinde silidir ayarı ve elek gözü, pasaj 
dolumu ve un çıkışı, ayrıca takip eden pasajlarda deği-
şikliğin etkileri araştırılabilir; aynı şekilde silindir ayarı ile 
silindir eleklerinin elektrik tüketimi arasındaki bağlantı da 
belirlenebilir. 

Ayrıca değirmen kapasitesi, öğütme nemi ve havadaki 
bağıl nem arasındaki ilişki çalışılabilir ve değirmen ayarla-
rını değiştirerek nasıl önlem alınabileceği gösterilir. Gerçek 
bir deney değirmeni ile bunların çoğunu elde etmek müm-
kün değildir, çünkü bu kadar verinin bu kadar hızlı şekilde 
temin edilmesi mümkün değildir.
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Bu sayede proses mühendisi, uygulamalı olarak değir-
men ayarlarını kullanmayı, ilgili değirmenci ise devre sıra-
lamasını, sistemi kilitlemeyi ve denetlemeyi öğrenir.

ÖZET VE GENEL BAKIŞ 
Sanal Okul Değirmeni sayesinde okulun öğrencileri ve 

öğretmenlerine, ama aynı zamanda bu uygulamaya ilgi 
duyan ortaklara, eğitim ve öğretim amacıyla kompleks 
bir sistem sunulmaktadır. Bu şekilde, modern işletme-
lerde hem makine hem de otomasyon teknolojisi öğre-
nilebilirken aynı zamanda da öğütme parametrelerinin 
değişikliği gerçek bir ortamda gösterilebilir. En kötü du-
rumda üretimde kesinti gerçekleşir çünkü örneğin silidir 
desteklerinde, motor koruma donanımlarındaki aşırı yük 
devreye girer ve ilgili pasajda arıza meydana gelir. Bu 
elbette doğal olarak – gerçekte olanın aksine - bir etkiye 
sahip değildir. 

Sanal öğütme değirmeni eğitim organizasyonlarının 
bir parçası olacak; proses mühendisliği, değirmen ma-
kineleri ve işletme ekonomisi gibi alanlara da pratiklik 
sağlayacaktır. Ancak aynı zamanda da farklı alanlarda 
ders olarak kullanılabilir: örneğin laboratuvar dersindeki 
veriler, üretim kontrol sistemine girilebilir ve "Üretim" için 
uygun öğütme karışımlarında kullanılabilir. Proses ku-
rulumunda, verilen makine ekipmanı, yapımı planlanan 
diğer değirmenlere temel oluşturacak şekilde kullanıla-
caktır. Bu planlar, değirmen yapımında statik ve inşaata 
uygunluk yönetmeliği açısından kontrol edilecektir. Sa-
nal Değirmen ile ilgili diğer öğretici kavramları sunmaya 
devam edeceğiz. 

Thus, the process engineer learns the practical use 
of the mill guide, the millwright learns the switching se-
quence, locking and monitoring the system.

SUMMARY AND OUTLOOK
With the Virtual School mill, the teachers and students 

of the German Milling School, but also the interested part-
ners of practice are offered a complex system for teach-
ing and learning purposes only. Thus, both the machine 
and automation technology can be taught in modern mills 
as well as the impact of changing results of the milling 
parameters are simulated in real-world environments. In 
the worst case, the production fails; for example, because 
the motor protection trigger through overload on the roller 
mills and the corresponding passage breaks down. This 
naturally -other than in the reality- has no effect.

The virtual mill will become a part of the courses and prac-
tices in the fields Process Engineering, Milling Machinery and 
Business Economics. However it can serve as a learning sup-
port for teaching; for example, data from the laboratory in-
struction can be entered to the production control system to 
"produce” appropriate milling products mixtures. The subject 
Process Construction will use the given machinery equipment 
as a basis for planning other mills, in the subject Mill Construc-
tion these plans will be checked for static and conformance 
with building regulations. Further educational concepts will 
continue. In the specialist mill planning, the given machine 
park will be the starting point of the planning work that will 
be reviewed in specialized mills construction in terms of their 
structural and building law compliance regulations. 
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Dünya Hububat ve 
Bakliyat Pazarı

According to the data of International Grains Council (IGC) dated 26 
March, total grain production amount in the world was recorded as 
1.794 million tons in 2012/13 season, 2.001 million tons in 2013/14 sea-
son. IGC forecasting that the production amount will reach to 2.000 
million tons by 1 million tons of decrease in 2014/15 season points out 
the decrease in projection of 2015/16. Global grain production will re-
cede to 1.937 million tons in 2014/15 season accordingly. 

Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC) 26 Mart tarihli raporuna göre 
dünyadaki toplam tahıl üretim miktarı, 2012/13 sezonunda 1.794 
milyon ton, 2013/14 sezonunda da 2.001 milyon ton olarak gerçek-
leşmiştir. 2014/15 sezonunda da üretimin 1 milyon tonluk düşüşle 
2.000 milyon tona ulaşacağını tahmin eden IGC, 2015/16 projeksiyo-
nunda düşüşe işaret etmektedir. Buna göre 201/15 sezonunda dün-
ya tahıl üretimi 1.937 milyon tona gerileyecek.

Grains which can be found and consumed nearly ev-
erywhere on earth are used in making main foods like 
bread and flour that are highly important for human nutri-
tion. Grain products which are wheat, corn, rice, barley, 
oats, rye and sorghum in general are also the most con-
sumed products at the same time. According to the data 
of Food and Agriculture Organization of United Nations 
(FAO) dated 2013, grains cultivated on 721 million hect-
ares on earth are believed to have been cultivated first in 
Mesopotamia 8 thousand years before. 

Grains are currently accepted as essential products for 
a balanced diet in a lot of cuisine culture. Fiber, vitamin 
E and B, healthy fat, various minerals, carbohydrate and 
enzymes which are contained in grains naturally have 
great significance considering their benefits for human 
health. As well as grains, pulses like dry bean, kidney 
bean, lentil, broad bean and dry peas play a key role in 

Dünyanın her yerinde bulunan ve yaygın olarak tüke-
tilen tahıllar, ekmek ve un gibi insan beslenmesinde son 
derece önemli temel gıda maddelerinin yapımında kul-
lanılmaktadır. Genel olarak buğday, mısır, pirinç, arpa, 
yulaf, çavdar, sorgum gibi ürünlerden oluşan tahıl grubu 
aynı zamanda en çok tüketilen gıda ürünlerindendir. Bir-
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2013 verile-
rine göre, dünya üzerinde ortalama 721 milyon hektarlık 
alanda hasadı gerçekleştirilen tahılların ilk olarak yaklaşık 
8 bin yıl önce Mezopotamya topraklarında yetiştirilmeye 
başlandığı düşünülmektedir. 

Tahıllar, bugün birçok beslenme kültüründe dengeli bir 
beslenme için vazgeçilmez ürünlerden kabul edilmek-
tedir. Tahılların içerdiği lif, vitamin E ve B, sağlıklı yağlar, 
çeşitli mineraller, karbonhidrat ve enzimler insan vücudu 
için oluşturduğu faydalar açısından dikkate değerdir. Ta-
hılların yanı sıra kuru fasulye, barbunya, mercimek, bakla, 

WORLD GRAIN AND 
PULSES MARKET
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healthy nutrition and become a significant part of a bal-
anced diet when combined with grains. 

Pulses are also believed to have been cultivated in 
Eastern Mediterranean and Mesopotamia nearly 5 thou-
sand years ago. According to the data of FAO, pulses are 
being cultivated on almost 81 million hectares all over the 
world. It is obvious that experts define pulses as excep-
tionally healthy for human being as they include protein, 
fiber, amino acids, vitamins and low fat content. 

WORLD GRAIN PRODUCTION AND MAJOR 
PRODUCER COUNTRIES 
Cultivated land of grains has been expanding gradually 

in the world. According to the data of FAO, global grain 
harvest was realized on around 700 million hectares be-
tween 2005 and 2010. Grain cultivation area which has 
been over 700 million hectare since 2011 reached to 721 

bezelye gibi ürünlerden oluşan baklagiller de sağlıklı bir 
beslenmede kilit rol oynamakta, tahıllarla birleştiğinde de 
dengeli bir diyetin elzem bir parçası olmaktadırlar. 

Bakliyatların da Doğu Akdeniz ve Mezopotamya’da yak-
laşık 5 bin yıl önce yetiştirilmeye başlandığı sanılmaktadır. 
FAO’nun 2013 verilerine göre tüm dünyada yaklaşık 81 
milyon hektarlık alanda bakliyat yetiştirilmektedir. İçerdikleri 
protein, lif, amino asitler, vitaminler ve düşük yağ oranı ile 
bakliyatların uzmanlar tarafından insan sağlığına son derece 
faydalı bir ürün grubu olarak nitelendirildiği görülmektedir. 

DÜNYA HUBUBAT ÜRETİMİ VE BAŞLICA 
ÜRETİCİ ÜLKELER 
Dünya genelinde tahılların ekim alanı giderek genişlemek-

tedir. FAO verilerine göre; 2005 ve 2010 yılları arasında dünya 
tahıl hasadı yaklaşık 700 milyon hektarlık alanda gerçekleş-
miştir. 2011 yılından itibaren 700 milyon hektarın üzerine çı-
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million hectares in 2013. Yields of grain cultivation have 
also been on rise since 2005. For all grains, approximate 
rate of yield which was 32 hg/ha in 2005 increased to 36 
hg/ha in 2011 and 2012 by showing a little rise. Yield in 
2013 also reached to 38 hg/ha. 

Global grain production is on rise as well. According to 
the data of International Grains Council (IGC) dated 26 
March, total grain production amount in the world was 
recorded as 1.794 million tons in 2012/13 season, 2.001 
million tons in 2013/14 season. IGC forecasting that the 
production amount will reach to 2.000 million tons by 1 
million tons of decrease in 2014/15 season points out the 
decrease in projection of 2015/16. Global grain produc-
tion will recede to 1.937 million tons in 2014/15 season 
accordingly.  

According to the data of FAO, the production amount 
which was less than 2.500 million tons in 2005, 2006 and 
2007 increased to 2.527 million tons in 2008. Although 
the production amount showed a little decrease in 2009 
and 2010, it continued to increase and reached to 2.779 
million tons in 2013. 

According to the data of FAO, the biggest grain produc-
er in the world is China. Production amount of China is 
increasing every year. China which produced 483 million 
tons in 2009 increased its production amount to 498 mil-
lion tons in 2010 and 520 million tons in 2011. Increasing 
production amounts reached to 543 million tons in 2012 
and 554 million tons in 2013. The second largest grain 
producer after China is USA. USA of which grain produc-
tion has been decreasing gradually showed an increase 
again in 2013 and produced 436 million tons of grain. 

kan tahıl hasat alanı, 2013 yılında 721 milyon hektara ulaş-
mıştır. Tahıl ekiminden alınan verim de 2005 yılından bu yana 
artış göstermektedir. 2005 yılında tüm tahılların ortalamasında 
32 hg/ha olan verim, az miktarda da olsa sürekli olarak artış 
göstermiş ve 2011 ile 2012 yıllarında 36 hg/ha’a yükselmiştir. 
2013 yılında elde edilen verim ise 38 hg/ha’a ulaşmıştır. 

Dünya genelinde tahıl üretimi de yükseliştedir. Ulus-
lararası Tahıl Konseyi’nin (IGC) 26 Mart tarihli raporuna 
göre dünyadaki toplam tahıl üretim miktarı, 2012/13 se-
zonunda 1.794 milyon ton, 2013/14 sezonunda da 2.001 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2014/15 sezonunda 
da üretimin 1 milyon tonluk düşüşle 2.000 milyon tona 
ulaşacağını tahmin eden IGC, 2015/16 projeksiyonunda 
düşüşe işaret etmektedir. Buna göre 201/15 sezonunda 
dünya tahıl üretimi 1.937 milyon tona gerileyecek.

FAO verilerine göre; 2005, 2006 ve 2007 yılları arasında 
2.500 milyon tonun altında kalan üretim, 2008 yılında 2.527 
milyon tona yükselmiştir. Üretim 2009 ve 2010 yıllarında bir 
miktar düşüş gösterse de, 2011 yılından itibaren artmaya 
devam etmiş ve 2013 yılında 2.779 milyon tona ulaşmıştır. 

FAO’nun verilerine göre dünyanın en büyük tahıl üre-
ticisi Çin’dir. Çin’in tahıl üretimi her geçen yıl artmakta-
dır. 2009 yılında yaklaşık 483 milyon ton tahıl üreten Çin, 
üretim miktarını 2010 yılında 498 milyon tona, 2011 yılın-
da ise 520 milyon tona çıkarmıştır. Artmaya devam eden 
üretim miktarı, 2012 yılında 543 milyon tona, 2013 yılında 
ise 554 milyon tona ulaşmıştır. Çin’den sonra ikinci bü-
yük tahıl üreticisi ülke ise ABD’dir. 2009 ve 2012 yılları 
arasında tahıl üretimine art arda gerileme yaşayan ABD, 
2013 yılında yeniden artış yaşamış ve 436 milyon ton ta-
hıl üretimi gerçekleştirmiştir.  Üçüncü büyük tahıl üreticisi 
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The third largest grain producer India is also increasing its 
production amount. India, which increased its production 
of 250 million tons in 2009 to 293 million tons in 2011, re-
mained around 293 million tons again in 2013. Total grain 
production amount of China, USA and India accounts 46 
percent of global grain production in 2013. According to 
the data of FAO, other grain producers are Brazil, Russia, 
Indonesia, France, Canada, Ukraine, Bangladesh, Argen-
tina, Vietnam, Germany, Thailand and Turkey. Although 
certain countries (Indonesia, Bangladesh, Vietnam and 
Thailand) are not listed among the top ten wheat produc-
ers, they stand out in total grain production thanks to 
their high rice production. 

Corn is the primary product in global grain production. 
Corn production which accounts more than one third of 
total grain production in 2013 increases gradually. Ac-
cording to the data of FAO, nearly 851 million tons of 
corn was produced in 2010. This amount reached to 887 
million tons in 2011. Corn production which was record-
ed as 877 million tons with a little decrease exceeded 1 
billion tons in 2013.

Hindistan ise üretim miktarını giderek artırmaktadır. 2009 
yılında 250 milyon ton olan tahıl üretimini 2011 yılında 293 
milyon tona yükselten Hindistan, 2013 yılında da yine 293 
milyon ton civarında tahıl üretimi gerçekleştirmiştir. Çin, 
ABD ve Hindistan’ın toplam tahıl üretimi, 2013 yılı dün-
ya tahıl üretiminin yaklaşık yüzde 46’sını oluşturmaktadır. 
FAO verilerinde, diğer büyük tahıl üreticilerinin ise Brezil-
ya, Rusya, Endonezya, Fransa, Kanada, Ukrayna, Bang-
ladeş, Arjantin, Vietnam, Almanya, Tayland ve Türkiye 
olduğu görülmektedir. Buğday üretimi söz konusu oldu-
ğunda ilk 10 ülke arasına giremeyen bazı ülkelerin (Endo-
nezya, Bangladeş, Vietnam ve Tayland gibi) toplam tahıl 
üretiminde öne çıkma sebebi yüksek pirinç üretimleridir. 

Dünya tahıl üretiminde önde gelen ürün ise mısırdır. 
2013 yılı toplam tahıl üretiminin üçte birinden fazlasını 
oluşturan mısır üretimi her geçen yıl artmaktadır. FAO ve-
rilerine göre 2010 yılında yaklaşık 851 milyon ton mısır 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu miktar 2011 yılında 887 mil-
yon tona ulaşmıştır. 2012 yılında bir miktar düşüşle 877 
milyon ton olarak kaydedilen dünya mısır üretimi, 2013 
yılında ise 1 milyar tonun üzerine çıkmıştır.



March • Mart 2015 125

RESEARCH • ARAŞTIRMA

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

According to the report of International Grains Council 
(IGC) dated 26 March 2015 as well; corn production of 
the world which was 875 million tons in 2011/12 season 
decreased to 865 million tons in 2012/13 season. Accord-
ing to the forecast of IGC; world corn production started 
to rise and reached to 991 million tons in 2013/14 season. 
IGC’s forecast for 2014/15 season points out a decrease 
of 1 million tons. However, world corn production hit record 
high although the decrease of 1 million tons is forecasted.  
IGC has announced the latest projection in the report of 
2015/16 season. The projection of 2015/16 season points 
out that world corn production is likely to decrease by 50 
million tons in comparison to 2013/14 season. 

Second largest production amount after corn belongs to 
wheat. According to the data obtained from the Internation-
al Grains Council (IGC), wheat production standing at 679 
million tons in the 2009/2010 season receded to 653 mil-
lion tons by a decrease of 26 million tons in the 2010/2011 
season and reached to 695 million tons with an increase of 
42 million tons in 2011/12 season. Wheat production in the 
world decreased to 655 million tons with a record decrease 
of 40 million tons in 2012/13 season but then reached to 
713 million tons in 2013/14 season with a record increase. 
IGC has foreseen an increase of 6 million tons (719 million 
tons) for the 2014/15 season in 26 March dated report and 
announced the projection of 2015/16 as 709 million tons. 
Accordingly, global wheat production is likely to decrease 
by 10 million tons in the new season. 

Rice production has also been on rise. According to the 
report of IGC dated as 26 March 2015; the world rice pro-
duction, which was 467 million tons in 2011/12 season, 
reached to 472 million tons with an increase of 5 million tons 
in 2012/13 season. Estimating that world rice production in 
2013/14 reached to 476 million tons with an increase of 4 
million tons compared to the previous season; IGC foresees 
a 1 million-ton (475 million tons) reduce for 2014/15 season.

Other products which are produced in high amount are 
barley, millet, oats and rye. According to the data of U.S. 
Department of Agriculture Foreign Agricultural Service 
(USDA); world barley production, which was around 151 
million tons in 2009/10 season, has shown some decrease 
in recent years. Declining to 123,1 million tons in 2010/11 
season, world barley production reached 133,5 million 
tons with a small increase in 2011/12 season. However, 
the production declined again in 2012/13 season and 
remained at 129,7 million tons level. In 2013/14 season, 
there was a significant increase in barley production like 
many other grain products and the production reached to 
145,4 million tons. USDA projects that world barley pro-
duction will decline to 140 million tons by decreasing ap-
proximately 5,4 million tons in 2014/15 season.

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin 26 Mart 2015 tarihli 
raporuna göre de;  2011/12 sezonunda 875 milyon ton 
olan dünya mısır üretimi, 2012/13 sezonunda 865 milyon 
tona düşmüştür. IGC’nin tahminine göre; dünya mısır üre-
timi 2013/14 sezonunda yükselişe geçmiş ve 991 milyon 
tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonu için IGC’nin öngörüsü 
ise 1 milyon tonluk bir düşüşe işaret etmektedir. Ancak 
1 milyon tonluk düşüş öngörüsüne rağmen, dünya mısır 
üretimi rekor seviyede olmayı sürdürmektedir. IGC son 
raporunda 2015/16 projeksiyonunu da açıklamıştır. Mısır 
üretimine dair 2015/16 projeksiyonu, dünya mısır üretimi-
nin 2013/14 sezonuna kıyasla 50 milyon ton düşeceğine 
işaret etmektedir.

Mısırdan sonra en yüksek üretim miktarı buğdaya ait-
tir. Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin verilerine göre; 
2009/2010 sezonunda 679 milyon ton olan dünya buğ-
day üretimi, 2010/11 sezonunda 26 milyon tonluk dü-
şüşle 653 milyon tona, 2011/12 sezonunda ise 42 mil-
yon tonluk artışla 695 milyon tona ulaşmıştır. 2012/13 
sezonunda 40 milyon tonluk rekor düşüşle 655 milyon 
tona gerileyen dünya buğday üretimi, 2013/14 sezonun-
da rekor bir atışla 713 milyon tona ulaşmıştır. 26 Mart 
tarihli raporunda 2014/15 sezonu için 6 milyon tonluk 
bir artış (719 milyon ton) öngören IGC, 2015/16 pro-
jeksiyonunu da 709 milyon ton olarak açıklamıştır. Buna 
göre yeni sezonda dünya buğday üretimi 10 milyon ton 
gerileyecek.

Pirinç üretimi de giderek artmaktadır. IGC’nin 26 Mart 
2015 tarihli raporuna göre; 2011/12 sezonunda 467 mil-
yon ton olan dünya pirinç üretimi, 2012/13 sezonunda 5 
milyon tonluk artışla 472 milyon tona ulaşmıştır. 2013/14 
sezonunda dünya pirinç üretiminin bir önceki sezona 
oranla 4 milyon ton artışla 476 milyon tona ulaştığını tah-
min eden IGC, 2014/15 sezonu için de 1 milyon tonluk 
(475 milyon ton) bir düşüş öngörmektedir.

Yüksek miktarda üretimi gerçekleştirilen diğer tahıl 
ürünleri ise arpa, sorgum, darı, yulaf ve çavdardır. ABD 
Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA FAS) verileri-
ne göre; 2009/10 sezonunda 151 milyon ton civarında 
olan dünya arpa üretimi, son yıllarda bir miktar düşüş 
göstermiştir. 2010/11 sezonunda 123,1 milyon tona 
gerileyen dünya arpa üretimi, 2011/12 sezonunda bir 
miktar artış kaydederek 133,5 milyon tona ulaşmıştır. 
Ancak 2012/13 sezonunda üretim yeniden düşmüş ve 
129,7 milyon ton seviyesinde kalmıştır. 2013/14 sezo-
nunda ise birçok tahıl ürününde olduğu gibi arpa üre-
timinde de önemli bir artış yaşanmış ve üretim 145,4 
milyon tona kadar ulaşmıştır. USDA, dünya arpa üre-
timinin 2014/15 sezonunda yaklaşık 5,4 milyon ton 
düşüş göstererek 140 milyon tona gerileyeceğini ön-
görmektedir.
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According to the data of USDA; world sorghum pro-
duction, which was 57,2 million tons in 2009/10 season, 
reached to 61,1 million tons in 2010/11 season. Declin-
ing to 57 million tons in 2011/12 and 2012/13 seasons, 
world sorghum production reached to 60,4 million tons 
in 2013/14 season. USDA estimates world sorghum pro-
duction to reach to 62 million tons in 2014/15 season.  
According to the data of 2013/14 season; world’s largest 
sorghum producer is U.S. with 9,8 million tons.

World millet production, which was 32,5 million tons in 
2010/11 season, declined to 27,4 million tons in 2011/12 
season and reached to 30,4 million tons with an increase 
of approximately 3 million tons in 2012/13 season. USDA 
projects that world millet production, which decreased to 
29 million tons in 2013/14 season, will reach to 30,3 mil-
lion tons level again in 2014/15 season.

When the rye production is considered, which remains 
highly limited in comparison to the production of other 
grains, a downward trend stands out. 17.5 million tons in 
2009/10 as the actual world rye production, receded ap-
proximately 6 million tons in 2010/11, down to 11.4 mil-
lion tons. 2011/12 season it increased again and reached 
12.2 million tons, 13.7 million tons in the 2012/13 sea-
son, reached 15.8 million tons in the 2013/14 season. 
USDA, foresees that in the 2014/15 season 14,4  million 
tons of production will take place.

According to USDA data; 23,5 million tons in 2009/10 
realized as the actual world oat production, receded 
approximately 4 million tons in 2010/11, down to 19,6 
million tons. Production reaching 22,3 million tons in 
the 2011/12 season, decreased to 21,1 million tons in 
the 2012/13 season, and in 2013/14 season started to 
increase again and reached to 23,5 million tons. The 

USDA’nın verilerine göre; 2009/10 sezonunda 57,2 mil-
yon ton olan dünya sorgum üretimi de, 2010/11 sezonun-
da 61,1 milyon tona ulaşmıştır. 2011/12 ile 2012/13 se-
zonlarına 57 milyon ton civarına gerileyen dünya sorgum 
üretimi, 2013/14 sezonunda 60,4 milyon tona ulaşmıştır. 
USDA, 2014/15 sezonunda dünya sorgum üretiminin 62 
milyon tona ulaşacağını tahmin etmektedir.

2010/11 sezonunda 32,5 milyon ton olan dünya darı 
üretimi ise, 2011/12 sezonunda 27,4 milyon tona geri-
lemiş, 2012/13 sezonunda ise yaklaşık 3 milyon tonluk 
artışla 30,4 milyon tona ulaşmıştır. USDA, 2013/14 se-
zonunda 29 milyon tona gerileyen dünya darı üretiminin, 
2014/15 sezonunda yeniden 30,3 milyon ton seviyelerine 
ulaşacağını öngörmektedir.

Üretim miktarı diğer tahıl ürünlere kıyasla son derece 
sınırlı kalan ürünlerden biri olan çavdar üretimine ba-
kıldığında, düşüş eğilimin önde olduğu görülmektedir. 
2009/10 sezonunda 17,5 milyon ton olarak gerçekle-
şen dünya çavdar üretimi, 2010/11 sezonunda yaklaşık 
6 milyon tonluk düşüşle 11,4 milyon tona gerilemiştir. 
2011/12 sezonunda yeniden artışa geçen ve 12,2 mil-
yon tona ulaşan üretim, 2012/13 sezonunda 13,7 milyon 
tona, 2013/14 sezonunda ise 15,8 milyon tona ulaşmıştır. 
USDA, 2014/15 sezonunda da üretimin 14,4 milyon ton 
seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.

USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 23,5 milyon 
ton olarak gerçekleşen dünya yulaf üretimi ise, 2010/11 
sezonunda yaklaşık 4 milyon tonluk düşüşle 19,6 milyon 
tona gerilemiştir. 2011/12 sezonunda 22,3 milyon tona 
ulaşan üretim, 2012/13 sezonunda 21,1 milyon tona ge-
rilemiş, 2013/14 sezonunda ise yeniden artışa geçerek 
23,5 milyon tona ulaşmıştır. USDA’nın 2014/15 sezonuna 
dönük üretim öngörüsü ise 22,5 milyon tondur.
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USDA foresight for 2014/15 production season is 22,5 
million tons.

When country-based grain production is considered, 
some sorts become prominent in specific continents.  
Primary continent in corn production is America which is 
also native land of corn. The largest producers are USA, 
China, Brazil and Mexica. It seems that Asia covers most 
of the rice production. China, India, Indonesia and Ban-
gladesh are known to be the largest rice producers. Asia 
continent is dominant in wheat production. India, USA 
and Russia come after the largest producer China. In bar-
ley production, Europe is the dominant continent. Leader 
countries in barley production are Russia, Germany, Can-
ada, France and Ukraine. Europe is also dominant in oats 
production. Russia, Canada, USA, Poland and Australia 
are the leading producers.   

WORLD PULSES PRODUCTION AND MAJOR 
PRODUCER COUNTRIES 
According to the data of Food and Agriculture Organiza-

tion of the United Nations, a steady increase cannot be 
seen in cultivated area of pulses by years. Cultivated area 
which recedes a little from time to time increased to 81 mil-
lion hectare in 2013 while it was 71 million hectare in 2005. 
Yields have also a similar view. Despite irregular fluctua-
tions, yield of pulses has been gradually increasing in long 
term. Increase in cultivated lands and yields reflected upon 
the production.  Pulses production was around 61 million 
tons in 2005, 2006 and 2007 and started to increase in 
2008. Global pulses production which reached to 70 mil-
lion tons in 2010 decreased to 68 million tons in 2011, and 
then increased again to 75 million tons in 2012. Global 
pulses production remained as 73 million in 2013 too. 

The largest pulses producer country is India in the 

Ülkeler bazında tahıl üretimine baktığımızda, farklı çe-
şitlerin farklı kıtalarda üretimde öne çıktığı görülmektedir. 
Mısır üretiminde önde gelen kıta, mısırın anavatanı Ame-
rika kıtasıdır. En büyük mısır üreticileri ise ABD, Çin, Bre-
zilya ve Meksika’dır. Pirinç üretiminde ise Asya kıtasının 
üretimi ciddi oranda karşıladığı görülmektedir. En büyük 
pirinç üreticilerinin Çin, Hindistan, Endonezya ve Bangla-
deş olduğu bilinmektedir. Buğdayda üretim ağırlığı Asya 
Kıtasındadır. En büyük üretici olan Çin’in ardından Hin-
distan, ABD ve Rusya gelmektedir. Arpa üretiminde ise 
ezici üstünlük Avrupa’dadır. Arpa üretiminde lider ülkeler 
Rusya, Almanya, Kanada, Fransa ve Ukrayna’dır. Yulaf 
üretiminde de Ağırlıklı üretim Avrupa Kıtasında gerçekleş-
tirilmektedir. Rusya, Kanada, ABD, Polonya ve Avustralya 
önde gelen yulaf üreticileridir. 

DÜNYA BAKLİYAT ÜRETİMİ VE BAŞLICA 
ÜRETİCİ ÜLKELER
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’nün (FAO) ve-

rilerine göre; yıllar itibariyle baklagillerin ekim alanında, 
dengeli bir atış gözükmektedir. Zaman zaman bir miktar 
gerileyen ekim alanı, 2005 yılında 71 milyon hektarken 
2013 yılında 81 milyon hektara çıkmıştır. Benzer bir tab-
lo verimlilikte de söz konusudur. Zaman zaman meyda-
na gelen dalgalanmalara rağmen uzun vadede bakliyatta 
verimin istikrarlı bir şekilde artış sağladığı görülmektedir. 
Ekim alanlarındaki ve verimlilikteki artış üretime de yan-
sımıştır. Bakliyatların üretim miktarı 2005, 2006 ve 2007 
yıllarında 61 milyon ton dolaylarında seyretmiş; 2008 
yılından itibaren de yükselişe geçmiştir. 2010 yılında 70 
milyon tona ulaşan dünya bakliyat üretimi, 2011 yılında 
68 milyon tona düşmüş; 2012 yılında ise 75 milyon tona 
yükselmiştir. Dünya bakliyat üretimi 2013 yılında da 73 
milyon ton seviyesinde kalmıştır. 

Dünyanın en büyük bakliyat üreticisi Hindistan’dır. Hin-
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world. India produced 14,071 million tons pulses and in-
creased this amount over 17 million tons in 2010 and 
2011. It produced 16,7 million tons pulses in 2012 with 
a little decrease. In 2013, India’s pulses production in-
creased to 18,3 million tons. Canada which comes right 
after India increased its pulses production that was 5 mil-
lion tons in average to 6 million tons in 2013. The third 
largest pulses producer in the world, Myanmar produced 
almost 5,2 million tons pulses in 2012 and 2013. Oth-
er major producers are China, Nigeria, Brazil, Australia, 
Russia and Tanzania. 

Dry bean is the primary product in pulses produc-
tion. Dry bean production shows a gradual decrease in 
years. According to the data of FAO, totally 24 million 
tons of dry beans were produced in the world in 2010. 
This amount decreased to 23 million tons in 2011 and 
2012. Global dry beans production in 2013 is 22,8 mil-
lion tons. Another significant pulses product is chickpea 
along with dry beans. Global chickpea production which 
was around 11 million tons in 2011 and 2012 increased 
to nearly 13 million tons in 2013. There has been no 
gradual increase or decrease in production of dry peas. 
The production of dry peas which was 10 million tons in 
2010 and 2012 exceeded over 11 million tons in 2013. 
Other significant pulses products are lentil and broad 
bean. Almost 5 million tons of lentil and 785 thousand 
tons of broad beans have been produced all over the 
world in 2013. 

Asia is dominant in pulses production. It seems that 
India, Brazil, Myanmar and China are leading produc-
ers. Chickpea is another major pulses product which 
is manufactured mainly in Asia continent. India, Turkey, 
Pakistan, Australia and Iran are also the leading coun-
tries in chickpea production. Another product which is 
produced mainly in Asia is lentil. As it is in most of the 
products, the leader producer country is India. Canada, 
Turkey, USA and Nepal follow India. Dry pea production 
is also mainly realized in Europe. Leading dry peas pro-
ducer countries are Canada, France, Russia and China. 
82 percent of broad bean production is realized in Oce-
ania. Australia covered more than half of global broad 
bean production in 2013. 

WORLD GRAIN TRADE 
According to the report of IGC dated 26 March, to-

tal grain amount in trade recorded as 269 million tons in 
2012/13 season. IGC announced before that global grain 
trade reached to 307 million tons in 2013/14 season and 
estimates that it will reached 309 million tons by 2 million 
tons of increase in 2014/15 season. IGC announcing the 
projection of 2015/16 in the latest report forecast 304 
million tons for grain trade. 

distan 2009 yılında 14 milyon ton bakliyat üretmiş ve bu 
miktarı 2010 ve 2011 yıllarında 17 milyon tonun üzeri-
ne çıkarmıştır. Hindistan 2012 yılında bir miktar düşüşle 
16,7 milyon ton bakliyat üretimi gerçekleştirmiştir. 2013 
yılında ise Hindistan’ın bakliyat üretimi 18,3 milyon tona 
yükselmiştir. Hindistan’ın hemen ardından gelen Kanada, 
ortalama 5 milyon ton olan bakliyat üretimini, 2013 yılında 
6 milyon tona yükseltmiştir. Dünyanın üçüncü büyük bak-
liyat üreticisi Myanmar ise 2012 ve 2013 yıllarında yakla-
şık 5,2 milyon ton miktarında bakliyat üretimi gerçekleş-
tirmiştir. Diğer büyük bakliyat üreticileri ise Çin, Nijerya, 
Brezilya, Avustralya, ABD, Rusya ve Tanzanya’dır. 

Üretimde önde gelen bakliyat ürünü kuru fasulyedir. Kuru 
fasulye üretimi yıllar içinde düşüş göstermektedir. FAO’nun 
verilerine göre 2010 yılında dünya genelinde 24 milyon ton 
kuru fasulye üretilmiştir. Bu miktar 2011 ve 2012 yıllarında 23 
milyon tona düşmüştür. 2013 yılı dünya kuru fasulye üretimi 
ise 22,8 milyon tondur. Kuru fasulyeden sonra diğer önemli 
bakliyat ürünü ise nohuttur. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında 
11 milyon ton civarında gerçekleşen dünya nohut üretimi, 
2013 yılında yaklaşık 13 milyon tona yükselmiştir. Bezelye 
üretiminde ise düzenli bir artış ya da düşüş görülmemek-
tedir. 2010 ve 2012 yılları arasında yaklaşık 10 milyon ton 
dolaylarında gerçekleşen bezelye üretimi, 2013 yılında 11 
milyon tonu geçmiştir. Üretimi gerçekleştirilen diğer önemli 
bakliyat ürünleri ise mercimek ve bakladır. 2013 yılında dün-
ya genelinde yaklaşık 5 milyon ton mercimek, 785 bin ton 
bakla üretilmiştir. 

Kuru fasulyede üretim ağırlığı Asya kıtasındadır. Hindis-
tan, Brezilya, Myanmar ve Çin’in önde gelen üreticiler ol-
duğu görülmektedir. Nohut da ağırlıklı olarak Asya kıtasın-
da üretilen bir diğer bakliyat ürünüdür. Nohut üretiminde 
Hindistan, Türkiye, Pakistan, Avustralya ve İran önde ge-
len ülkelerdir. Çoğunlukla Asya kıtasında üretimi gerçek-
leştirilen bir ürün de mercimektir. Birçok üründe olduğu 
gibi mercimekte de üretim lideri Hindistan’dır. Hindistan’ı 
Kanada, Türkiye, ABD ve Nepal takip etmektedir. Bezel-
ye üretimi büyük ölçüde Avrupa kıtasında yapılmaktadır. 
Önde gelen bezelye üreticisi ülkeler ise Kanada, Fran-
sa, Rusya ve Çin’dir. Bakla üretiminin ise yüzde 82’si 
Okyanusya’da gerçekleşmektedir. 2013 yılı bakla üreti-
minin yarısından çoğunu ise Avustralya gerçekleştirmiştir. 

DÜNYA HUBUBAT TİCARETİ
IGC’nin 26 Mart tarihli raporuna göre dünya ticareti-

ne konu olan toplam tahıl miktarı, 2012/13 sezonunda 
269 milyon tondur. IGC, 2013/14 sezonunda 307 milyon 
tona ulaştığını açıkladığı dünya tahıl ticaretinin, 2014/15 
sezonunda da 2 milyon tonluk artışla 309 milyon tona 
ulaşacağını tahmin etmektedir. Son raporunda 2015/16 
projeksiyonunu da açıklayan IGC, toplam tahıl ticareti için 
304 milyon tonluk bir miktar öngörmektedir.
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According to the data of FAO as well, 343 million tons 
of grain was imported in the world in 2011. Value of 
these grains is 127 billion dollars. Global grain import 
showed an increase both in amount and in value in 
2010. Accordingly, imported grains were nearly 336 mil-
lion tons and their value was 95 billion dollars. The big 
difference in the total grain trade data of IGC and FAO 
is caused by the fact that IGC do not include rice to the 
total amount. 

The largest grain importer in the world is Japan. Japan 
imported approximately 25 million tons of grain between 
2007 and 2011. İt was also 25,1 million ton in 2011. The 
second largest grain importer after japan is Egypt. İt is 
known that import amount of Egypt increased steadily 
between 2007 and 2011. Egypt which imported 13,6 
million tons of grains in 2007 increased its import rate 
to 14,5 million tons in 2009 although it decreased its 
import amount a little in 2008. Egypt which showed an 
increase in 2010 imported 16,8 million tons grains and 
increased this amount to 16,9 million tons in 2011. 

The third largest importer after Egypt, Mexico which 
produces 13 million tons to 15 million tons between 2007 
and 2010 increased its production amount to 16,9 million 
tons in 2011. Other major importers are Korea, Indone-
sia, Saudi Arabia, Italy, Algeria, Spain and Netherland. In-
donesia which produced 5,8 to 8,1 million tons between 
2007 and 2010 stood out after it increased its import 
amount to 12,5 million tons in 2011. 

Leading country in grain import is USA. USA imported al-
most 100 million tons of grain in 2007. This amount decreased 
to 93,6 million tons in 2008 and 77 million tons in 2009. USA 
which has been on rise in 2010 and imported 86,9 million tons 
of grain imported 85,9 million tons of grain in 2011. 

FAO’nun verilerine göre de, 2011 yılında dünya genelinde 
yaklaşık olarak 343 milyon ton tahıl ithal edilmiştir. İthal edi-
len bu tahılların değer karşılığı ise yaklaşık 127 milyar dolar-
dır. Dünya tahıl ithalatı 2010 yılına göre hem miktar hem de 
değer bazında artış göstermiştir. Buna göre, 2010 yılında 
ithal edilen tahıl miktarı yaklaşık 336 milyon ton, değeri ise 
95 milyar dolardır. IGC ve FAO’nun toplam tahıl ticaretine 
dair verilerindeki yüksek farklar ise, IGC’nin toplam miktara 
pirinci dahil etmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Dünyanın en büyük tahıl ithalatçısı Japonya’dır. Japonya 
2007 ve 2011 yılları arasında ortalama 25 milyon ton civa-
rında tahıl ithalatı gerçekleştirmiştir. 2011 yılında gerçekleş-
tirdiği ithalat miktarı ise 25,1 milyon tondur. Japonya’dan 
sonra en büyük tahıl ithalatçısı ise Mısır’dır. Mısır’ın, 2007 
ve 2011 yılları arasında tahıl ithalatını giderek artırdığı bilin-
mektedir. 2007 yılında 13,6 milyon ton tahıl ithal eden Mısır, 
ithalat miktarını 2008 yılında bir miktar düşürse de, 2009 
yılında 14,5 milyon tona yükseltmiştir. 2010 yılında da artı-
şa giden Mısır, 16,8 milyon ton tahıl ithalatı gerçekleştirmiş, 
bu miktarı 2011 yılında 16,9 milyon tona çıkarmıştır. 

Mısır’dan sonra üçüncü büyük ihracatçı olan Meksika 
ise 2007 ve 2010 yılları arasında sürdürdüğü 13 milyon 
ve 15 milyon ton arasında değişen miktarlardaki tahıl it-
halatını, 2011 yılında 16,9 milyon tona çıkarmıştır. Diğer 
büyük ithalatçılar ise Kore, Endonezya, Suudi Arabistan, 
İtalya, Cezayir, İspanya ve Hollanda’dır. Endonezya, 2007 
ve 2010 yılları arasında, 5,8 milyon ton ile 8,1 milyon ton 
arasında değişen ithalat miktarını, 2011 yılında 12,5 mil-
yon tona çıkararak dikkat çekmiştir. 

Tahıl ihracatında ise önde gelen ülke ABD’dir. ABD, 2007 
yılında yaklaşık 100 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştir-
miştir. 2008 yılında bu miktar 93,9 milyon tona, 2009 yılın-
da ise 77 milyon tona düşmüştür. 2010 yılında yine yükse-
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The second largest grain importer France imported 
25,5 million tons of grain in 2007 and increased this 
amount to 28,8 million tons in 2008, 29,7 million tons in 
2009 and to 34,7 million tons in 2010. 

The third largest importer Argentina decrease its import 
amount in 2007 and 2008 which was 28 million tons to 
17,6 million tons in 2009. However, being on rise again, 
Argentina which imported 25,4 million tons in 2010 in-
creased this amount to 30,3 million tons in 2011. Other 
major importers are Australia, Canada, Russia, Ukraine, 
Brazil, Thailand, Germany and India. 

Wheat is another grain product which has a significant 
place in global grain trade. According to the IGC report, 
in the 2012/13 season, on the other hand, the world 
wheat trade was realized in parallel with the decrease in 
production. Estimating that the world wheat trade de-
creased to 141 million tons by a decrease of 4 million 
tons in 2012/13 season as compared to the previous 
season; IGC forecasts that the trade increased 14 mil-
lion tons in the 2013/14 season and reached 155 mil-
lion tons. IGC forecasting global wheat trade will remain 
as 153 million tons in 2014/15 season estimates this 
amount as 150 million tons in the projection of 2015/16 
season. According to the data of Department of United 
States Agriculture Foreign Agricultural Service, (USDA 
FAS), the country which has highest import amount 
in 2014 is Egypt with 10,5 million tons of grain import 
amount. Indonesia and Algeria follow Egypt. In wheat 
export, however, European Union, USA and Canada 
shares the top three.

After wheat, most imported and exported product is 
corn. Almost 100-120 million tons of world corn produc-
tion takes part in international trade. According to the 

lişe geçen ve 86,9 milyon ton tahıl ihraç eden ABD, 2011 
yılında da 85,9 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmiştir. 

İkinci büyük ihracatçı olan Fransa ise 2007 yılında 25,5 
milyon ton tahıl ihraç etmiş ve bu miktarı 2008 yılında 28,8 
milyon tona, 2009 yılında 29,7 milyon tona ve 2010 yılında 
34,7 milyon tona yükseltmiştir. 2011 yılında ise bir miktar 
düşüşle 32,8 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmiştir. 
Üçüncü büyük ihracatçı Arjantin, 2007 ve 2008 yılında 
gerçekleştirdiği yaklaşık 28 milyonluk tahıl ihracatını, 2009 
yılında 17,6 milyon tona düşürmüştür. Ancak tekrar yükse-
lişe geçerek 2010 yılında 25,4 milyon ton tahıl ihraç eden 
Arjantin, 2011 yılında bu miktarı 30,3 milyon tona çıkarmış-
tır. Diğer büyük ihracatçılar ise Avustralya, Kanada, Rusya, 
Ukrayna, Brezilya, Tayland, Almanya ve Hindistan’dır. 

Dünya genelinde ticarete konu olan lider tahıl ürünü 
buğdaydır. IGC’nin raporuna göre; 2012/13 sezonunda, 
üretimdeki düşüşe paralel olarak dünya buğday ticareti 
de düşüş göstermiştir. 2012/13 sezonunda dünya buğ-
day ticaretinin, bir önceki sezona kıyasla 4 milyon ton-
luk düşüşle 141 milyon tona gerilediğini açıklayan IGC, 
2013/14 sezonunda ise ticaretin 14 milyon tonluk artışla 
155 milyon tona ulaştığını açıklamaktadır. 2014/15 sezo-
nuda da dünya buğday ticaretinin 153 milyon tonda ka-
lacağını tahmin eden IGC, 2015/16 projeksiyonunda bu 
miktarı 150 milyon ton olarak ön görmektedir. Amerikan 
Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verileri-
ne göre, 2014 yılında en çok buğday ithal eden ülke ise 
10,5 milyon tonla Mısır’dır. Mısır’ı Endonezya ve Cezayir 
izlemektedir. Buğday ihracatında ise Avrupa Birliği, ABD 
ve Kanada’nın liderliği paylaştığı görülmektedir. 

Buğdaydan sonra en çok ticarete konu olan ürün mı-
sırdır. Dünyadaki mısır üretiminin yaklaşık 100-120 milyon 
tonu, uluslararası ticarete konu olmaktadır. IGC’nin raporu-
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report of IGC; corn trade which was 93 million tons in 
2012/13 season reached to 120 million tons in 2013/14 
season. However IGC forecasts that corn amount in 
world trade would drop. So, this season’s forecasted 
corn trade amount is 116 million tons. The projection of 
2015/16 shows 118 million tons of corn trade. Japan is 
the leader in corn import with 15,4 million tons of import 
amount. Mexico and Korea follow Japan in this aspect. 
In corn export, USA is the leader with 44,4 million tons. 
Brazil and Ukraine follow USA.

 In export and import, the other significant product 
is rice. According to the last report of IGC; internation-
al rice trade that was 39 million tons in 2011/12 and 
2012/13 seasons reached 43 million tons in 2013/14 
season. The report of IGC forecast that global rice trade 
will reach to 42 million tons by a decrease of 1 million 
ton. While china comes first with 4 million tons in global 
rice import, Nigeria and Iran come right after china. In 
rice export, Thailand with 11 million tons, India with 8,7 
million tons and Vietnam with 6,7 million tons share the 
top three.

The barley amount which is subject to world trade in 
the last four seasons has fluctuated between 15 and 23 
million tons. Estimating that barley amount subjected to 
world trade in 2013/14 season is 23,8 million tons, USDA 
foresees that this amount will be almost at the same level 
(23,6 million tons) in 2014/15 season. According to the 
data of USDA FAS, the countries which import barley in 
2014 most are Saudi Arabia, China and Turkey while the 
top exporter countries are EU countries, Australia and 
Russia. Other grain products that were traded are sor-
ghum, oats, rye and millet. However import and export 
amounts of these products are highly limited. 

WORLD PULSES TRADE 
According to the data of FAO, 12,2 million pulses are 

traded internationally in 2011. The value of this trade was 
9 billion dollars. Global pulses trade which was 10,6 mil-
lion tons in 2007 increased a little in 2009 and reached to 
11,8 million tons although it decreased in a little amount 
in 2008. It is observed that pulses trade which was 11,3 
million tons in 2010 showed an increase in 2011. India is 
the largest pulses importer in the world. India imported 
nearly 3 million tons in 2007 and reduce this amount 
to 2,5 million tons by decreasing a little in 2008. India’s 
pulses import which was on rise in 2009 increased to 
3,75 million tons and by decreasing again in 2010, it re-
duced to 2,3 million tons. India’s unsteady pulses import 
reached to 3,2 million tons in 2011. 

The second largest importer after India is China. China 
increased its pulses import which was 317 thousand tons 

na göre; 2012/13 sezonunda 99 milyon ton olan dünya mı-
sır ticareti, 2013/14 sezonunda 120 milyon tona ulaşmıştır.  
Ancak IGC, 2014/15 sezonunda dünya ticaretine konu 
olacak mısır miktarının düşeceğini öngörmektedir. Buna 
göre; bu sezon gerçekleştirilecek mısır ticareti yaklaşık 116 
milyon tondur. 2015/16 projeksiyonu ise 118 milyon ton-
luk mısır ticaretine işaret etmektedir. Mısır ithalatında 15,4 
milyon tonla Japonya liderdir. Japonya’yı Meksika ve Kore 
izlemektedir. Mısır ihracatında ise 44,4 milyon ton ile ABD 
liderdir. ABD’yi Brezilya ve Ukrayna takip etmektedir.

İthalat ve ihracatta bir diğer önemli ürün ise pirinçtir. 
IGC’nin son raporuna göre; 2011/12 ve 2012/13 se-
zonlarında 39 milyon ton olan uluslararası pirinç ticareti, 
2013/14 sezonunda 43 milyon tona ulaşmıştır. IGC ra-
poru, yeni sezonda da dünya pirinç ticaretinin 1 milyon 
ton düşüşle 42 milyon tona gerileyeceğini öngörmektedir. 
Dünya pirinç ithalatında 4 milyon tonla Çin ilk sırada yer 
alırken, hemen arkasından ise Nijerya ve İran gelmektedir. 
İhracatta ise 11 milyon tonla Tayland, 8,7 milyon tonla 
Hindistan ve 6,7 milyon tonla Vietnam önde gelmektedir. 

Son dört sezonda dünya ticaretine konu olan arpa 
miktarı ise, 15 ile 23 milyon ton arasında seyretmiştir. 
2013/14 sezonunda da dünya ticaretine konu olan arpa 
miktarının 23,8 milyon ton olduğunu tahmin eden USDA, 
bu miktarın 2014/15 sezonunda da hemen hemen aynı 
seviyede (23,6 milyon ton) olacağını öngörmektedir. 
USDA FAS’ın verilerine göre, 2014 yılında en çok arpa 
ithal eden ülkeler Suudi Arabistan, Çin ve Türkiye iken, en 
çok arpa ihracatı yapan ülkeler ise AB ülkeleri, Avustralya 
ve Rusya’dır. Uluslararası ticarete konu olan diğer tahıl 
ürünleri ise sorgum, yulaf, çavdar ve darıdır. Ancak bu 
ürünlerin ithalatı ve ihracatı son derece sınırlıdır.

 
DÜNYA BAKLİYAT TİCARETİ
FAO’nun verilerine göre 2011 yılında uluslararası ticarete 

konu olan bakliyat miktarı 12,2 milyon tondur. Bu miktarın 
değer karşılığı ise 9 milyar dolardır. 2007 yılında 10,6 mil-
yon ton olarak gerçekleşen dünya bakliyat ticareti, 2008 yı-
lında bir miktar düşse de, 2009 yılında artışa gitmiş ve 11,8 
milyon tona ulaşmıştır. 2010 yılında 11,3 milyon ton olarak 
gerçekleşen bakliyat ticaretinin 2011 yılında da artış gös-
terdiği izlenmektedir. Dünyanın en büyük bakliyat ithalatçısı 
Hindistan’dır. Hindistan 2007 yılında yaklaşık 3 milyon ton 
bakliyat ithalatı yapmış ve bu miktarı 2008 yılında bir miktar 
azaltarak 2,5 milyon tona düşürmüştür. 2009 yılında yük-
selişe geçen Hindistan’ın bakliyat ithalatı, 3,75 milyon tona 
çıkmış ve 2010 yılında da tekrar düşerek 2,3 milyon tona 
gerilemiştir. İstikrarsız giden Hindistan bakliyat ithalat mik-
tarı, 2011 yılında 3,2 milyon tona yükselmiştir. 

Hindistan’ın ardından en büyük ithalatçı ülke ise Çin’dir. 
Çin, 2007 yılında gerçekleştirdiği 317 bin tonluk bakliyat it-
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in 2007 to 350 thousand tons in 2008, 421 tons in 2009 
and 684 thousand tons in 2010. China which imported 
790 thousand tons in 2011 shows a steady increase in 
pulses import. Following China, Pakistan decreased its 
pulses import which was 520 thousand tons in 2007 to 
nearly 300 thousand tons in 2008 and 2009. Being on 
rise again, pulses import was around 684 thousand tons 
in 2010. İt reached to 790 thousand tons in 2011. Other 
major pulses importers are Egypt, Turkey, Bangladesh, 
UAE, USA, Italy and Spain. 

Canada is the leader country in pulses export. Canada 
exported 3,5 million tons of pulses in 2007 and increased 
this amount to 4,1 million tons although it decreased a 
little in 2008.  Canada which exported 4,3 million tons 
while continuing to increase in 2010 keeps the same 
amount and exported 4,3 million tons of pulses in 2011. 
The second largest exporter is Australia. It increased its 
pulses export amount steadily between 2007 and 2011. 
Accordingly, pulses export which was 530 thousand 
tons in 2007 increased to 608 thousand tons in 2008, 
877 thousand tons in 2009 and 1 million tons in 2010. 
Export amount in 2011 was 1,2 million tons. The third 
largest pulses exporter in the world, China increased 
its pulses export which was 859 thousand tons in 2007 
to 1 million tons in 2008 and exported around 1 million 
tons in 2009. With a little decrease in 2010, pulses ex-
port reduced to 999 thousand tons in 2010 and to 991 
thousand tons in 2011. Other major pulses exporters 
are USA, Myanmar, France, Russia, Argentina, Ukraine 
and Turkey. 

 Leading product in international pulses trade is dry 
bean. Dry bean import which is around 3 million tons 
in the whole world was 3,3 million tons in 2011. So it 

halatını 2008 yılında 350 bin tona, 2009 yılında 421 bin tona, 
2010 yılında ise 684 bin tona çıkarmıştır. 2011 yılında ise 
790 bin ton bakliyat ithal eden Çin, ithalatta istikrarlı bir artış 
göstermektedir. Çin’in hemen ardından gelen Pakistan ise 
2007 yılında gerçekleştirdiği 520 bin tonluk bakliyat ithalatını 
2008 ve 2009 yıllarında 300 bin ton dolaylarına düşürmüş-
tür. 2009 yılında tekrar yükselişe geçen bakliyat ithalatı 2010 
yılında 684 bin ton olarak gerçekleşmiş, 2011 yılında ise 790 
bin tona ulaşmıştır. Diğer büyük bakliyat ithalatçıları ise Mısır, 
Türkiye, Bangladeş, BAE, ABD, İtalya ve İspanya’dır. 

Bakliyat ihracatında ise önde gelen ülke Kanada’dır. Ka-
nada, 2007 yılında 3,5 milyon ton bakliyat ihracatı gerçek-
leştirmiş ve bunu 2008 yılında bir miktar düşürse de, 2009 
yılında 4,1 milyon tona yükseltmiştir. 2010 yılında da yük-
selişe devam ederek 4,3 milyon ton bakliyat ihraç eden Ka-
nada, 2011 yılında da aynı ihracat miktarını koruyarak 4,3 
milyon ton bakliyat ihraç etmiştir. En büyük ikinci ihracatçı 
ise Avustralya’dır. Avustralya 2007 ve 2011 yılları arasın-
da bakliyat ihracatını istikrarlı şekilde artırmıştır. Buna göre, 
2007 yılında 530 bin ton olan ihracat miktarı, 2008 yılında 
608 bin tona, 2009 yılında 877 bin tona ve 2010 yılında da 
1 milyon tona yükselmiştir. 2011 yılı ihracat miktarı ise 1,2 
milyon tondur. Dünyanın üçüncü büyük bakliyat ihracatçı-
sı Çin ise 2007 yılında 859 bin ton olan bakliyat ihracatını 
2008 yılında 1 milyon tona çıkarmış, 2009 yılında da yine 1 
milyon ton dolaylarında ihracat gerçekleştirmiştir. 2010 yı-
lında ise bir miktar düşüşle 999 bin ton olarak gerçekleşen 
bakliyat ihracatı, 2011 yılında 991 bin tona gerilemiştir. Di-
ğer büyük bakliyat ihracatçılar ise ABD, Myanmar, Fransa, 
Rusya, Arjantin, Ukrayna ve Türkiye’dir. 

Uluslararası bakliyat ticaretinde önde gelen ürün kuru 
fasulyedir. Dünya genelinde yaklaşık 3 milyon ton civa-
rında gerçekleşen kuru fasulye ithalatı, 2011 yılında 3,3 
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dropped behind dry peas. Leading country in dry beans 
import is India with 630 thousand tons. EU with 27 coun-
tries follows India. 

China takes the leadership in dry beans export. After 
China which exported 949 thousand tons of dry beans, 
there comes Myanmar and USA. After dry beans, the 
most traded product is dry peas. 

Dry peas import which was around 2 million tons in 
2008 was recorded as nearly 4 million tons in 2009 
and 2010 and also 4,3 million tons in 2011. India is the 
leading country in dry peas import with 1,8 million tons. 
China and EU countries follow India. Also in dry peas 
export, Canada is well ahead with 2,8 million tons. Rus-
sia and USA are other significant countries in dry peas 
export. 

Another pulses product which is highly traded is lentil. 
1,8 million tons of lentil was imported in 2008 and this 
amount reached to 1,6 million tons in 2009 with a steady 
increase. Lentil import was recorded as 1,9 million tons in 
2011 after reaching over 1,8 million tons in 2010. Leading 
lentil importer in the world is Turkey. Turkey imported 309 
thousand tons of lentils in 2011. The second largest im-
porter after Turkey is EU countries. Canada is the leader 
country in lentil export with 1,1 million tons. Australia and 
Turkey follow Canada in lentil export. 

Chickpea import was also around 1 million tons be-
tween 2008 and 2011. The leader exporter in chickpea is 
Pakistan with 279 thousand tons. India and EU countries 
follow Pakistan. In chickpea export, Australia is the leader 
with 416 thousand tons. India and Russia are other major 
chickpea exporters. 

milyon ton miktarında gerçekleşerek bezelyenin gerisinde 
kalmıştır. Kuru fasulye ithalatında önde gelen ülke, 630 
bin tonla Hindistan’dır. Hindistan’ı 27 ülkeyle AB takip et-
mektedir. Kuru fasulye ihracatında ise ilk sırayı Çin almak-
tadır. 2011 yılında 949 bin ton kuru fasulye ihraç eden 
Çin’in ardından Myanmar ve ABD gelmektedir. 

Kuru fasulyeden sonra en çok ticarete konu olan ürün 
bezelyedir. 2008 yılında 2 milyon ton dolaylarında olan 
bezelye ithalatı, 2009 ve 2010 yıllarında yaklaşık 4 mil-
yon ton miktarında gerçekleşmiş ve 2011 yılında da 4,3 
milyon ton olarak kaydedilmiştir.  

Bezelye ithalatında önde gelen ülke 1,8 milyon tonla 
Hindistan’dır. Hindistan’ı Çin ve AB ülkeleri izlemektedir. 
Bezelye ihracatında ise 2,8 milyon tonla Kanada’nın açık 
arayla önde olduğu görülmektedir. Rusya ve ABD ise be-
zelye ihracatında diğer önemli iki ülkedir. 

Bakliyat ticaretinde yüksek paya sahip bir diğer ürün merci-
mektir. 2008 yılında 1,8 milyon ton mercimek ithalatı gerçek-
leşmiş ve bu miktar istikrarlı bir artışla 2009 yılında 1,6 milyon 
tona ulaşmıştır. 2010 yılında 1,8 milyon tona ulaşan mercimek 
ithalatı, 2011 yılında 1,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dün-
yanın en büyük mercimek ithalatçısı Türkiye’dir. Türkiye 2011 
yılında 309 milyon ton mercimek ithal etmiştir. Türkiye’den son-
ra en büyük ithalatçı ise AB ülkeleridir. Mercimek ihracatında 
lider ülke 1,1 milyon tonla Kanada’dır. Avustralya ve Türkiye, 
Kanada’yı takip eden mercimek ihracatçılarıdır.  

Nohut ithalatı ise 2008 ve 2011 yılları arasında yakla-
şık 1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Nohutta en büyük 
ithalatçı 279 bin tonla Pakistan’dır. Pakistan’ı Hindistan 
ve AB ülkeleri izlemektedir. İhracatta ise 416 bin tonla 
Avustralya lider ülke konumundadır. Hindistan ve Rusya 
ise diğer büyük nohut ihracatçılarındandır. 
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There are nearly 700 flour mills in Turkey. Actual production in this 
actively operating 700 flour mills is 12 million tons. While the aver-
age capacity use of the flour mills in the world is 65 percent, this 
rate is 45 percent in Turkey. Regions that Turkey, largest flour ex-
porter, sells flour are Middle East, Far East Asia and Africa.

Türkiye’de 700 civarında un üretim tesisi bulunmaktadır. Türkiye’nin 
aktif olarak çalışan bu 700 un fabrikasının üretimi, fiili olarak yakla-
şık 12 milyon tondur. Dünyadaki un fabrikalarının ortalama kapasite 
kullanımı yüzde 65 iken bu oran Türkiye için yüzde 45’tir. Dünyanın 
en büyük un ihracatçılarından Türkiye’nin un ihraç ettiği başlıca böl-
geler ise Orta Doğu, Uzak Doğu Asya ve Afrika’dır

Türkiye’de Tahıl 
Bakliyat ve Un Pazarı

Being an intersection point in many 
aspects, Turkey is one of the few coun-
tries which are self-sufficient in food 
production thanks to its geographical 
position and product range. Turkey’s 
fertile lands and climate which is suit-
able for agriculture and sufficient rain-
fall enable it to grow nearly all kinds of 
crops. Turkey where agricultural activi-
ties are seen in almost every region of 
it is one of the most significant coun-
tries in the world in terms of agricul-
ture. According to the data of World 
Bank, arable land covers 31 percent of 
the country in 2010. 

Birçok açıdan önemli bir kesişme 
noktası olan Türkiye, coğrafi konumu 
ve ürün çeşitliliğiyle gıda konusunda 
kendi kendine yetebilen az sayıdaki 
ülkelerden biridir. Verimli toprakları, 
tarıma elverişli iklimi ve yeterli yağış 
oranı Türkiye’nin neredeyse her çeşit 
ürünü yetiştirmesine olanak tanımak-
tadır. Hemen hemen her bölgesinde 
tarımsal faaliyetlere rastlanan Türkiye, 
tarımsal üretimde dünyanın en önemli 
ülkelerinden biridir. Dünya Bankası’nın 
verilerine göre 2010 yılında ekilebi-
lir alanlar, ülke arazisinin yüzde 31’ini 
oluşturmaktadır. 

GRAIN, PULSES AND 
FLOUR MARKET IN TURKEY
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After 1930s, the industrialization process of Turkey has 
gathered speed and the share of agriculture in economy 
has decreased along with the policies of the government. 
While the share of agriculture was 50 percent in 1950s, 
this rate decreased to 25 percent in 1980s and 11 per-
cent in 2000s. Currently, the use of modern agricultural 
instruments is encouraged by the government and some 
structural changes are being made for a better irrigation 
system. Agriculture still has an important place in Turkey’s 
foreign trade activities, although its share in economy has 
decreased in the last 30 years.  

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK OF TURKEY
Turkey which is counted as “emerging market” by In-

ternational Monetary Fund (IMF) is a free market econ-
omy. Turkey is also counted as among the “developed 
countries” in CIA World Factbook and at the same time, it 
is considered as one of the newly industrializing countries 
by a lot of economy and politics experts in the world.

According to the CIA Factbook, Turkey whose total 
gross national income (purchasing power parity) is 1,167 
trillion dollar in 2013 is the 17th largest economy among 
the world countries.  Of the total gross national income, 
8.9 percent is agriculture, 27.3 percent is industry and 
63.8 percent is service industry. Turkey’s per capita in-
come in 2013 is 15,300 dollar. 

Lots of privatization activities have been conducted in 
recent years in order to create a competitive market in 
Turkish economy. International investors have been en-
couraged to participate in these privatization activities 
aiming at confining the role of the government in areas 
such as health, basic education, social insurance and na-
tional defense. According to the data of T.C. Ministry of 
Foreign Affairs, a new system enacted in 2012 enabled 
more foreign investment and in 2012, direct foreign in-
vestment in the country exceeded 130 billion dollar. 

Of total labor force in Turkey, 25.5 percent is agricul-
ture, 26.2 is industry and 48.4 is service sector, Accord-
ing to CIA Factbook. Leading sub-sectors in industry 
of the country are as follows: textile, food processing, 
machinery, electronics, mining, steel, construction and 
lumbering. 

THE PLACE AND IMPORTANCE 
OF AGRICULTURE 
As it is mentioned above, thanks to its suitable climate 

and geographical conditions, Turkey has become one of 
the world’s leading countries in terms of food and agricul-
ture. According to the 2014 Agriculture and Food Indus-
try Report released by T.C. Ministry Investment Support 

1930’lardan sonra Türkiye’nin sanayileşme süreci hız-
lanmış ve hükümetin politikalarıyla birlikte tarımın toplam 
ekonomideki payı azalmıştır. 1950’lerde tarımın payı yüz-
de 50 civarındayken, bu oran 1980’lerde yüzde 25’e, 
2000’li yıllarda ise yüzde 11’e düşmüştür. Günümüzde 
ise modern tarım aletlerinin kullanımı devlet tarafından 
teşvik edilmekte ve daha verimli bir sulama sistemi için 
yapısal değişiklikler yapılmaktadır. Son 30 yılda ekono-
mideki payının düşmesine rağmen, tarım Türkiye’nin dış 
ticaret faaliyetlerinde hala önemli bir yere sahiptir. 

TÜRKİYE’DE GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından “gelişmekte 

olan pazar” olarak tanımlanan Türkiye, bir serbest piyasa 
ekonomisidir. Türkiye aynı zamanda CIA Dünya Gerçek-
leri Kitabı’nda da (CIA World Factbook) gelişmiş ülkeler 
arasında gösterilmekte ve dünyanın birçok ekonomi ve 
politika uzmanı tarafından yeni sanayileşen ülkelerden biri 
olarak değerlendirilmektedir. 

 
CIA Dünya Gerçekleri Kitabına göre, 2013 yılı için top-

lam gayrisafi milli hasılası (satın alma gücü paritesi) 1,167 
trilyon dolar olan Türkiye, dünya ülkeleri arasında 17. 
büyük ekonomidir. Yurtiçi milli hasılanın yüzde 8,9’unu 
tarım, yüzde 27,3’ünü sanayi ve yüzde 63,8’ini hizmet 
sektörü oluşturmaktadır. Türkiye’nin 2013 yılı kişi başına 
düşen milli geliri ise 15.300 dolardır.

 
Türkiye ekonomisinde rekabetçi bir piyasa oluşturul-

ması amacıyla son yıllarda birçok özelleştirme çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Devletin rolünü sağlık, temel eğitim, 
sosyal güvenlik ve milli savunma gibi alanlarla sınırlamak 
amacıyla girişilen bu özelleştirme çalışmalarında, ulusla-
rarası yatırımcıların da katılımı teşvik edilmiştir. T.C. Dı-
şişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2012 yılında yürürlüğe 
giren yeni teşvik sistemiyle ülkeye daha çok yabancı ya-
tırım yapılmasının önü açılmış ve 2012 yılı itibariyle ülke-
deki doğrudan yabancı yatırım miktarı 130 milyar doları 
aşmıştır.

 
CIA Dünya Gerçekleri Kitabı’na göre Türkiye’nin iş gü-

cünün yüzde 25,5’ini tarım, yüzde 26,2’sini sanayi ve 
yüzde 48,4’ünü hizmet sektörü oluşturmaktadır. Ülkenin 
sanayi sektöründe önde gelen alt dalları ise şunlardır: 
tekstil, gıda işleme, motorlu araç, elektronik, madencilik, 
çelik, inşaat ve kerestecilik.

 
TÜRKİYE’DE TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Yukarıda da değinildiği gibi Türkiye, elverişli iklimi ve 

coğrafi koşulları sayesinde, gıda ve tarım açısından dün-
yanın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır. T.C. 
Başbakanlık Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı 
tarafından yayımlanan 2014 yılı Tarım ve Gıda Sektörü 
Raporu’na göre, her geçen yıl büyüyen gıda ve tarım 
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and Promotion Agency, the food and agriculture sector 
which is growing every year is 9 percent of gross value-
added (GVA) in 2012. Turkish food and agriculture sector 
including 25 percent of total labor force in the country 
ranks as 9th in the world in terms of agriculture’s share 
in GVA. 

Infrastructure activities in agriculture which started in 
1980s led up the commercial restrictions in agriculture 
sector to decrease, privatization activities to increase and 
Turkey’s domestic market which has a significant role in 
global economy to be formed.  Factors like young popu-
lation of the country, mobility of private sector, favorable 
climate conditions play an important role in changing dy-
namism of this sector. Agricultural production in Turkey 
has continued through the small lands for a long time. 
However this situation is likely to change in the future. 
Although it seems that traditional farming methods still 
continues, more modern technics are likely to be seen 
in agriculture thanks to the EU harmonization process. It 
is known that investments and supports such as South-
eastern Anatolia Project (GAP) made contributions to 
these changes. 

Turkey which has become a self-sufficient country in 
food production since 1980s takes place near the top in 
the production of various agricultural products in global 
markets. However the share of agriculture in total econ-
omy has showed a decrease within years. According to 
the data of Food and Agriculture Organization of United 
Nations (FAO), Turkey is the leader producer of some fruits 
such as nuts, cherry, fig, apricot, quince and pomegranate 
and dry fruits such as dry apricot, seedless raisin, dry fig. It 
is the second largest producer of watermelon, cucumber, 
chickpea and third largest producer of eggplant, green 
pepper, lentil and pistachio. Also it is one of the 10 largest 
producers in the production of onion, olive, apple, tomato, 
sugar beet, barley, almond, wheat, rye and grapefruit. 

GRAIN PRODUCTION IN TURKEY
According to the data of Turkish Statistical Institute 

(TUIK), the most produced grain product in Turkey is 
wheat. There has been no significant rise in wheat pro-
duction between 2004 and 2014 despite some critical 
decreases. Wheat production of Turkey was around 21 
million tons in 2004 and 2005. This amount decreased to 
20 million tons in 2006 and 17,5 million tons in 2007 and 
2008. Turkey’s wheat production which increased to 20 
million tons in 2009 by rising again and decreased to 19,6 
million tons was 21,8 million ton in 2011 and 20,1 million 
tons in 2012. The highest production amount was reached 
in 2013 with 22 million tons. According to the data of TUIK, 
wheat production in 2014 was also 19 million tons. 

sektörü 2012 yılı Gayrisafi Katma Değerinin (GSKD) yüz-
de 9’unu oluşturmaktadır. Ülkedeki toplam iş gücünün 
yüzde 25’ini de içine alan Türkiye gıda ve tarım sektörü, 
tarımın GSKD dağılımında dünya ülkeleri arasında da 9. 
sıradadır. 

1980’li yıllarla başlayan tarımda yapılandırma çalışma-
ları, zaman içinde tarım sektöründeki ticari sınırlandırma-
ların azalmasına, çeşitli özelleştirilmelerin yapılmasına ve 
Türkiye’nin dünya ekonomisinde önemli rol oynayan iç 
piyasasının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ülkenin genç 
nüfusu, özel sektörün hareketliliği, iklim koşullarının elve-
rişliliği gibi etmenler de bu sektörün değişen dinamiğinde 
önemli rol oynamaktadır.  Türkiye’de tarımsal üretim 
uzun süredir küçük arazilere dağılmış şekilde devam et-
miştir. Ancak bu durumun gelecekte değişmesi beklen-
mektedir. Geleneksel tarım yöntemlerininse halen devam 
etmekte olduğu görülse de Avrupa Birliği uyum süreci 
vesilesiyle tarımda daha fazla modernleşme görüleceği 
tahmin edilmektedir. Bu değişimlere Güney Anadolu Kal-
kınma Projesi (GAP) gibi yatırım ve destek çalışmalarının 
da fayda sağlandığı bilinmektedir. 

1980’li yıllardan bu yana gıda üretiminde kendi ken-
dine yetebilen bir ülke konumuna gelen Türkiye birçok 
tarımsal ürünün üretiminde de dünya piyasalarında ilk 
sıralarda yer almaktadır. Ancak tarımın toplam ekono-
mideki payı zaman içinde azalma göstermiştir. Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 
2013 yılı itibariyle Türkiye, fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva, 
nar gibi meyvelerin ve kuru kayısı, çekirdeksiz kuru 
üzüm, kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerin üretiminde 
dünya lideridir. Karpuz, salatalık, nohut üretiminde ikin-
ci sırada, patlıcan, yeşilbiber, mercimek ve antepfıstığı 
üretiminde ise dünya üçüncüsüdür. Soğan, zeytin, elma, 
domates, şeker pancarı, arpa, badem, buğday, çavdar 
ve greyfurt gibi ürünlerde ise dünyanın en büyük 10 üre-
ticisinden biridir. 

TÜRKİYE’DE HUBUBAT ÜRETİMİ 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 

Türkiye’de en çok üretimi gerçekleştirilen tahıl ürünü buğ-
daydır. 2004 ve 2014 yılları arasında buğday üretiminde 
belirgin düşüşler olduğu gibi önemli yükselişler de yaşan-
mamıştır. Türkiye buğday üretimi 2004 ve 2005 yıllarında 
21 milyon ton dolaylarında gerçekleşmiştir. 2006 yılında 
bu miktar 20 milyon tona, 2007 ve 2006 yıllarında ise 
17,5 milyon ton dolaylarına gerilemiştir. 2009 yılında tek-
rar yükselerek 20 milyon tona çıkan ve 2010 yılında 19,6 
milyon tona gerileyen Türkiye buğday üretimi, 2011 yılın-
da 21,8 milyon ton, 2012 yılında ise 20,1 milyon ton ola-
rak gerçekleşmiştir. En yüksek üretim miktarına 22 milyon 
tonla 2013 yılında ulaşılmıştır. TÜİK verirline göre; 2014 
yılı buğday üretimi ise 19 milyon tondur. 
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Cultivated land of wheat which is the most important prod-
uct in Turkey on the basis of production amount has been 
decreasing for years. Wheat which was cultivated on a land 
of 93 million hectares in 2004 has only been cultivated on 
79 million hectares. Yet there has been a little rise in yields of 
wheat production. While yield in wheat production was 226 
kg per decare in 2004, it increased to 240 kg in 2014. 

The second important product in Turkey’s grain pro-
duction is barley. Barley production, cultivated land and 
yield have been decreasing since 2004. Barley production 
which was around 9 million tons in 2004, 2005 and 2006 
has decreased to 7,3 million tons in 2007 and 5,9 mil-
lion tons in 2008. Being around 7 or 8 million tons, barley 
production in Turkey receded to 6,3 million tons in 2014. 

Corn production, cultivated land and yields are gradu-
ally increasing in Turkey. It is believed that this increasing 
demand for corn is caused by its significant role in food 
industry instead of direct consumption.  The production 

Türkiye’de üretim miktarı bazında en önemli ürün olan 
buğdayın ekili alan genişliği yıllar içinde azalmaktadır. 2004 
yılında 93 milyon dekarlık alana ekilen buğday 2014 yılın-
da 79 milyon dekarlık alana düşmüştür. Buna karşın yıllar 
içinde buğday üretiminden alınan verimde, az miktarda da 
olsa artış görülmektedir. 2004 yılı buğday üretim verimi de-
kar başına 226 kg iken 2014 yılında 240 kg’a yükselmiştir. 

Türkiye’nin tahıl üretiminde ikinci önemli ürün ise arpa-
dır. Arpa üretimi, ekimi yapılan alan ve üretimden alınan 
verim, 2004 yılından bu yana azalmaktadır. 2004, 2005 
ve 2006 yıllarında 9 milyon ton civarında olan arpa üretimi 
2007 yılında 7,3 milyon tona, 2008 yılında ise 5,9 milyon 
tona düşmüştür. 2009 ve 2013 yılları arasında 7 ve 8 mil-
yon ton arasında seyreden Türkiye arpa üretim miktarı, 
2014 yılında 6,3 milyon tona gerilemiştir. 

Türkiye’de mısır üretimi, üretim alanı ve verim ise gide-
rek artmaktadır. Türkiye’de mısıra yönelik talep artışının, 
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amount which was around 3 or 4 million tons between 
2004 and 2007 increased over 4 million tons in 2008. In 
2013, it has risen to 5,9 million tons and 5,95 million tons 
in 2014. While yield per decare in corn production was 
550 kg in 2004 this amount increased to 903 kg in 2014.  

Cultivated land and production amount of rice which is 
another important grain in the country are rising gradu-
ally. The production of paddy rice which was 490 thou-
sand tons in 2004 increased over 700 thousand tons in 
2008 and has reached to 900 thousand tons in 2013. 
The production of rye and oats has not showed a signifi-
cant change between 2004 and 2013. Both of them are 
produced in the amount of 200 thousand or 300 thou-
sand tons. 

PULSES PRODUCTION IN TURKEY
Turkey’s dry pulses production has showed a signifi-

cant decrease in the last 12 years. This was not much re-
flected upon total pulses production although an increase 
was observed in yields. Cultivated land of dry pulses has 
also showed a decrease in a considerable amount in the 
last 12 years. Total cultivated land of pulses which was 
12 million decare in 2003 receded to 7,2 million decare in 
2012. It increased a little in 2013 and reached to 8 million 
decares. However, receding again, it decreased to 7,4 

doğrudan tüketimden ziyade gıda sanayindeki kullanım 
artışından kaynaklandığı düşünülmektedir. 2004 ve 2007 
yılları arasında 3 ve 4 milyon ton dolaylarında seyreden 
üretim, 2008 yılı itibariyle 4 milyon tonun üzerine çıkmıştır. 
2013 yılına gelindiğinde ise 5,9 milyon tona yükselmiş ve 
2014 yılında da 5,95 milyon tona çıkmıştır. Mısır üretimin-
de 2004 yılında dekar başına alınan verim 550 kg iken 
2014 yılında bu miktar 903 kg’a yükselmiştir.

 
Bir diğer önemli tahıl ürünü olan pirincin üretim alanı ve 

üretim miktarı da giderek artmaktadır. 2004 yılında 490 bin 
ton olarak gerçekleşen çeltik üretimi, 2008 yılında 700 bin 
tonun üzerine çıkmış, 2013 yılında ise 900 bin tona ulaş-
mıştır. Çavdar ve yulaf üretimi ise 2004 ve 2013 yıllar ara-
sında ciddi bir değişim göstermemiştir. Her iki tahıl ürünü 
de yılda 200 bin ile 300 bin ton arasında üretilmektedir. 

TÜRKİYE’DE BAKLİYAT ÜRETİMİ
Son 12 yılda ciddi oranda azalma gösteren Türkiye 

kuru bakliyat üretimi, verimlilikte yükselme gösterse de 
toplam bakliyat üretimine çok yansımamıştır. Türkiye’de 
kuru bakliyatın ekim alanı son 12 yıl içerisinde önemli 
oranda azalma göstermiştir. 2003 yılında 12 milyon de-
kar olan toplam kuru baklagiller ekim alanı, 2012 yılında 
7,2 milyon dekara kadar gerilemiştir. 2013 yılında ise bir 
miktar artmış ve 8 milyon dekara ulaşmıştır. Ancak 2014 
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million decare. Regarding this, total pulses production 
has decreased to 400 thousand tons in the last 12 years. 
1,4 million ton pulses production in 2003 also receded to 
1 million tons in 2014. 

It is clear that the highest production amount belongs 
to chickpea among pulses. According to the data of 
TUIK, Turkey’s chickpea production which was 600 thou-
sand tons in 2003 decreased to 506 thousand tons in 
2013 by receding 150 thousand tons in the last 10 years. 
The highest production amount after chickpea belongs 
to red lentil. Red Lentil production which was 485 thou-
sand tons in 2003 and increased up to 580 thousand 
tons in 2006 decreased to 106 thousand in 2008, and 
then reached to 395 thousand tons in 2013 by increasing 
a little in the following years. Red lentil production was 
325 thousand tons in 2014. Another important product 
dry bean’s production amount receded gradually while it 

yılında tekrar gerileyerek 7,4 milyon dekara düşmüştür. 
Buna bağlı olarak toplam bakliyat üretimi de son 12 yılda 
yaklaşık 400 bin ton düşmüştür. Buna göre; 2003 yılında 
1,4 milyon ton olan toplam bakliyat üretimi, 2014 yılında 
1 milyon tona kadar gerilemiştir.

Bakliyatlar arasında en yüksek üretim miktarının nohutta 
olduğu görülmektedir. TÜİK verilerine göre; 2003 yılında 600 
bin ton olan Türkiye nohut üretimi, son 10 yılda yaklaşık 150 
bin ton gerileyerek, 2013 yılında 506 bin tona düşmüştür. 
Nohuttan sonraki en yüksek üretim miktarı kırmızı mercime-
ğe aittir. 2003 yılında 485 bin ton olan ve 2006’da 580 bin 
tona kadar çıkan kırmızı mercimek üretimi, 2008’de 106 bin 
tona kadar düşmüş, sonraki yıllarda da bir miktar artarak 
2013 yılında 395 bin tona ulaşmıştır. 2014 yılında gerçekleş-
tirilen kırmızı mercimek üretimi ise 325 bin tondur. Bir diğer 
önemli ürün olan kuru fasulyede üretim miktarı 2003 yılında 
250 bin ton civarında iken, giderek gerilemiş ve 2013 yılında 
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was 250 thousand tons in 2003 and decreased to 195 
thousand tons in 2013. İt increased a little in 2014 and 
reached to 215 thousand tons.  

PLACE OF GRAIN IN FOREIGN TRADE
Wheat is the most imported product among cereals 

in Turkey. According to the data of TUIK, wheat import 
was 135 thousand tons in 2005. Wheat import which 
rose to 2,1 million tons in 2007 and to 3,7 million tons 
in 2008 was around 2,5 million tons by decreasing a 
little in 2010. The highest import rate of last 10 years 
until 2013 was reached with 4,7 million tons in 2011. It 
decreased a little in 2012 and remained as 3,7 million 
tons. Then it increased again to 4 million tons in 2013. 
In accordance with the drought, decreased production 
amount caused wheat import of Turkey reached 5,2 
million tons, the highest amount for the last 15 years. 
Turkey that is a self-sufficient country in terms of wheat 
carries import activities in order to provide quality wheat 
for products to export. Turkey export wheat as a pro-
cessed product (flour, pasta etc.). Thus, grain-based 
wheat export is highly limited. 

Corn is the most imported and exported 
grain product after wheat. Corn import dif-
fered in years. When corn import of Turkey 
observed, a decrease can be seen in 2008, 
2009 and 2010, according to the data of 
TUIK. It is believed that enacted regula-
tions in 2009 had an effect up on this. As 
a result of these regulations, significant re-
strictions were imposed for import of geneti-
cally modified products. Corn is one of the 
primary products in this list. However, corn 
import started to increase and recorded as 
807 thousand tons in 2012. Import amount 
continues to increase in 2013 and reached 
to 1,5 million tons. According to the data of 
TUIK, corn import amount is 1,4 million tons 
in 2014. 

Corn export of Turkey is highly limited in 
comparison to import amount. Since 2010, 
only in 2013, amount over 210 thousand 
tons can be observed.  

Apart from wheat and corn, other products 
which are imported among the grain products 
produced in Turkey are barley and rice. Import 
activities can be observed despite being low. 
While import amounts were 256 thousand 
tons for barley and 283 thousand tons for 
rice, it was 675 thousand tons and 493 thou-
sand tons in turn during the drought. 

195 bin tona düşmüştür. 2014 yılında ise bir miktar artmış 
ve 215 bin tona yükselmiştir. 

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Türkiye’de tahıl grubu içerisinde en çok ithal edilen ürün 

buğdaydır. TÜİK’in verilerine göre, buğday ithalatı 2005 yı-
lında 135 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında 2,1 
milyon tona, 2008 yılında ise 3,7 milyon tona yükselen 
Türkiye’nin buğday ithalatı, 2010 yılında bir miktar düşerek 
2,5 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. 2011 yılında 4,7 
milyon tonla 2013 yılına kadarki 10 yılda en yüksek ithalat 
miktarına ulaşılmıştır. 2012 yılında ise bir miktar düşmüş ve 
3,7 milyon ton olarak gerçekleşmiş, 2013 yılında ise tekrar 
4 milyon tona yükselmiştir. 2014 yılında ise yaşanan ku-
raklığa bağlı olarak üretimin düşmesi, Türkiye’nin buğday 
ithalatının 5,2 milyon tonla son 15 yılın en yüksek seviye-
sine ulaşmasına neden olmuştur. Gerçekleştirdiği buğday 
üretimiyle iç tüketimini karşılayabilen Türkiye’nin ithalata 
başvurma nedeni, ihraç mamul maddeler için ihtiyaç duyu-
lan kaliteli buğday temindir. Türkiye, buğdayı daha çok iş-
lenmiş ürün (un, makarna, v.b.) olarak ihraç etmektedir. Bu 
yüzden tahıl bazında buğday ihracatı son derece sınırlıdır. 
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Buğdaydan sonra ithalat ve ihracat miktarı en yüksek 
tahıl ürünü mısırdır. Mısır ithalatı yıllara göre farklılık gös-
termektedir. TÜİK verilerinden Türkiye’nin mısır ithalatı-
na bakıldığında, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında ithalatın 
azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. 2009 yılında 
yürürlüğe giren yönetmeliklerin bu azalmada etkili olduğu 
düşünülmektedir. Bu yönetmelikler neticesinde genetiği 
değiştirilmiş ürünlerin ithalatına önemli kısıtlamalar geti-
rilmiştir. Mısır da kısıtlamaya dahil olan bu ürünlerin ba-
şında yer almaktadır. Ancak mısır ithalatı 2012 yılından 
itibaren yeniden yükselişe geçmiş ve 2012’de 807 bin ton 
olarak kaydedilmiştir. 2013 yılında artış devam etmiş ve 
1,5 milyon ton ithalat miktarına ulaşılmıştır. 2014 yılında 
gerçekleştirilen mısır ithalatı ise TÜİK verilerine göre 1,4 
milyon tondur.

Mısır ihracatı ise ithalatla kıyaslandığında son derece 
düşüktür. 2010 yılından bu yana sadece 2013 yılında 210 
bin tonun üzerinde mısır ihracatına rastlanmaktadır.

Türkiye’de üretilen tahıl ürünleri arasında buğday ve 
mısırdan sonra ithalatı yapılan diğer ürünler ise arpa ve 
pirinçtir. Düşük miktarlarda seyretse de ithalat faaliyetleri 
gözlenmektedir. Arpa ve pirincin ithalat miktarı 2013 yılında 
sırasıyla 256 bin ve 283 bin ton iken, kuraklığın yaşandığı 
2014 yılında sırasıyla 675 bin ve 493 bin tona çıkmıştır.

PLACE OF PULSES IN FOREIGN TRADE
Decreasing in cultivated land of pulses and correspond-

ingly decreasing in production amount have caused Tur-
key’s dry pulses import to increase. Total pulses import 
which was 271 thousand tons in 2010 increased to 334 
thousand tons in 2013 and to 448 thousand tons in 
2014. The most imported product among pulses is lentil. 

141 thousand tons of lentils were imported in 2009. 
This amount increased to 210 thousand tons in 2010 and 
to 309 thousand tons in 2011. Lentil import decreased 
in 2012 and 168 thousand tons of lentils were import-
ed. Import amount in 2013 was 199 thousand tons. It 
is estimated that this amount has risen significantly and 
reached to 303 thousand tons in 2014. 

The highest import amount after lentil in 2013 belongs 
to chickpea. Chickpea import which was 4 thousand tons 
in 2009, 7 thousand tons in 2010 and 8 thousand tons in 
2011 increased significantly in 2012. Chickpea import was 
34 thousand tons in 2012. This amount rose more in 2013 
and increased to 57 thousand tons. It is estimated that 41 
thousand tons of chickpea was imported in 2014. 

Import amount of dry beans which is the most import-
ed product after lentil, chickpea and dry peas is decreas-
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DIŞ TİCARETTE BAKLİYATIN YERİ 
Baklagillerin ekili olduğu tarım alanlarının azalması ve 

buna bağlı olarak üretim miktarının düşmesi, Türkiye’nin 
kuru bakliyat ithalatında da artışa neden olmaktadır. 2010 
yılında 271 bin ton olan toplam bakliyat ithalatı, 2013 yılın-
da 334 bin tona, 2014 yılında ise 448 bin tona yükselmiştir. 
Bakliyat grubunda en çok ithal edilen ürün mercimektir.

2009 yılında 141 bin ton mercimek ithalatı yapılmıştır. Bu 
miktar 2010 yılında 210 bin tona, 2011 yılında ise 309 bin 
tona yükselmiştir. 2012 yılında mercimek ithalatında düşüş 
yaşanmış ve 168 bin ton mercimek ithalatı gerçekleştirilmiş-

tir. 2013 yılı ithalat miktarı ise 199 bin tondur. 
Bu miktarın 2014 yılında önemli oranda arttığı 
ve 303 bin tona ulaştığı tahmin edilmektedir.

2013 yılında mercimekten sonra en çok 
ithal edilen bakliyat nohuttur. 2009 yılında 
4 bin ton, 2010 yılında 7 bin ton ve 2011 
yılında 8 bin ton olarak gerçekleşen nohut 
ithalatı, 2012 yılıyla birlikte ciddi oranda 
artmıştır. 2012 yılı nohut ithalat miktarı 34 
bin tondur. Bu miktar 2013 yılında daha da 
artmış ve yaklaşık 57 bin tona yükselmiştir. 
2014 yılında ise 41 bin ton nohut ithalatı ya-
pıldığı tahmin edilmektedir. 

Mercimek, nohut ve bezelyeden sonra en 
çok ithal edilen ürün olan kuru fasulyede ise 
ithalat miktarı giderek düşmektedir. Kay-
dedilen düşük ithalat miktarlarından sonra 
2014 kuru fasulye ithalatı bir miktarının yük-
selerek 52 bin tona ulaştığı tahmin edilmek-
tedir. Türkiye’nin bakla ithalatı da artmak-
tadır. 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 
bin tona dahi yaklaşamayan bakla ithalat 
miktarının, 2014 yılında 1,4 bin tona ulaştığı 
tahmin edilmektedir. 

Mercimek, 2013 yılında ithalatta olduğu 
gibi ihracatta da en yüksek paya sahiptir. 
Türkiye, mercimek ihracatında en yüksek 
miktara 212 bin ton ile 2011 yılında ulaşıl-
mıştır. 2012 yılında bu miktar biraz gerilemiş 
ve 197 bin tona düşmüştür. 2013 ve 2014 
yıllarında ise gerileme devam etmiş ve mer-
cimek ihracatı 178 ve 183 bin ton olarak 
kaydedilmiştir. 2013 yılında en çok ihraç 
edilen ikinci bakliyat ürünü ise bezelyedir. 
Bezelye ihracatı, 2011 ve 2012 yıllarında or-
talama 23 bin ton olarak gerçekleşmiş, 2013 
yılında artış göstererek 31 bin tona çıkmıştır. 
2014 yılında ise 24 bin tona gerilediği tahmin 
edilmektedir.

ing gradually. After low import amounts, dry bean import 
is estimated to reach to 52 thousand tons by rising a little 
in 2014. Broad bean import of Turkey is also increasing. 
Broad bean import which was not even closer to a thou-
sand tons in 2010, 2011, 2012 and 2013 is estimated to 
reach to 1,4 million tons in 2014. 

Lentil has the largest share in export in 2013 just as it 
is in import share. Turkey reached its largest lentil export 
rate in 2011 with 212 thousand tons. It receded a little in 
2012 and decreased to 197 thousand tons. It also con-
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Türkiye’nin nohut ihracatı da yıldan yıla azalma göster-
mektedir. Buna göre, 2010 yılında neredeyse 56 bin ton 
olan nohut ihracatı, 2011 yılında 28 bin tona, 2012 yılında 
da 25 bin tona düşmüştür. 2013 yılında da düşmeye de-
vam eden nohut ihracatı, 19 bin ton civarında kalmıştır. 
2014 yılında ise 18 bin tona gerilediği görülmektedir. Kuru 
fasulye ihracatı ise oldukça düşüktür. 2010 yılında 1,6 bin 
ton olarak gerçekleşen kuru fasulye ihracatı, 2011, 2012 
ve 2013 yıllarında 1300 ve 2500 ton civarında gerçekleş-
miş, 2014 yılında da tahmini olarak 8800 tona yükselmiştir. 

TÜRKİYE’DE UN DEĞİRMENCİLİĞİ
Tarihteki ilk değirmenlerin Anadolu topraklarında kullanıl-

dığı bilinmektedir. Bu köklü geçmiş, bugün Türkiye’nin dün-
ya değirmencilik sektöründe hem un hem de değirmen tek-
nolojileri üretimi ve ihracatı noktasında ilk sıralara taşımıştır.

Günümüzde Türkiye’deki üretime bakıldığında; yıllık 
un üretiminin yurtiçi tüketimin bir hayli üzerinde kaldığı 
görülmektedir. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TU-
SAF) tarafından hazırlanan 2012 tarihli Un Sanayi Sektör 

tinued to recede in 2013 and 2014 and then lentil export 
was recorded as 178 thousand tons and 183 thousand 
tons. The second most imported pulses product was 
dry peas in 2013. Dry peas export was approximately 
23 thousand tons in 2011 and 2012; it increased to 31 
thousand tons in 31 thousand tons. It is estimated to de-
crease to 24 thousand tons in 2014.  

Chickpea export of Turkey shows a decrease in years. 
So, chickpea export which was around 56 thousand tons 
in 2010 decreased to 28 thousand tons in 2011 and 25 
thousand tons in 2012. Chickpea export which contin-
ues to decrease in 2013 remained as 19 thousand tons. 
It seems that the export amount receded to 18 thousand 
tons in 2014. Dry bean export is quite low. Being 1,6 thou-
sand tons in 2010, dry bean export amount was recorded 
as between 1300 and 2500 tons and then increased to 
8800 tons in 2014, according to the estimations. 

FLOUR MILLING IN TURKEY 
It is believed that the first mills were used in Anatolia. 



150 March • Mart 2015

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

MILLER MAGAZINE

Sources - Kaynaklar:
1- https://www.cia.gov             2- http://www.imf.org 
3- http://www.mfa.gov.tr          4- T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım, Des-
tek ve Tanıtım Ajansı, http://www.invest.gov.tr 
5- Food and Agriculture Organization of United Nations http://faostat3.
fao.org                                    6- Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr
7- Türkiye Un Sanayiciler Federasyonu (TUSAF), 2012 Un Sanayi Sektör 
Rapor 

Raporu’na göre, Türkiye’de 700 un üretim tesisi bulun-
maktadır. Türkiye’nin aktif olarak çalışan bu 700 un fabri-
kasının üretimi, fiili olarak yaklaşık 12 milyon tondur. Dün-
yadaki un fabrikalarının ortalama kapasite kullanımı yüzde 
65 iken, bu oran Türkiye için yüzde 45’tir. Türkiye’nin po-
tansiyelinin çok altında üretim yaptığı gözlenmektedir. 

Un fabrikalarının bölgelere dağılımına bakılacak olursa, en 
çok değirmenin İç Anadolu bölgesinde olduğu görülmek-
tedir. Mevcut un üretim tesislerinin yüzde 28’i İç Anadolu, 
yüzde 20’si Karadeniz, yüzde 19’u Marmara, yüzde 13’ü 
Güneydoğu Anadolu, yüzde 7,5’i Ege ve yüzde 6,4’ü Ak-
deniz bölgesindedir. Un değirmenlerinin kuruluş ve yatırım 
planlarına bakıldığında özellikle hammaddeye, pazara ve 
altyapıya yakınlığının göz önünde bulundurulduğu fark edil-
mektedir. Türkiye’nin buğday üretim ve ekim alanları da un 
üretim tesisleri için yer seçiminde etkili olmuştur. 

Dünya piyasasında Türkiye, Kazakistan’la birlikte en bü-
yük iki un ihracatçısından biridir. Un ihracatında 2005 yılın-
da atağa geçen Türkiye, Kazakistan ve AB ülkelerinin un 
ihracat miktarına yetişmiştir.  2006, 2007 ve 2008 yıllarında 
1,2 milyon ton civarında gerçekleşen Türkiye un ihracatı, 
2009 ve 2010 yıllarında 1,8 milyon tona yükselmiştir. 2011 
ve 2012 yıllarında ise artışa devam ederek 1,9 milyon tona 
ulaşmıştır. Türkiye’nin 2013 yılı buğday unu ihracatı 2,1 
milyon tondur. 2014 yılı ihracat miktarı ise 2,216 milyon 
tona ulaşmıştır.  Türkiye’nin un ihraç ettiği başlıca bölgeler 
ise Orta Doğu, Uzak Doğu Asya ve Afrika’dır. 

This deep-rooted history enabled Turkey’s both flour and 
milling technologies production to be on the top in global 
milling sector. 

When the current production in Turkey considered, an-
nual flour production remain highly above the consumption 
amount. According to the Flour Industry Report of 2012 pre-
pared by Federation of Turkish Flour Industrialists (TUSAF), 
there are 700 flour mills in Turkey. Actual production in this 
actively operating 700 flour mills is 12 million tons. The aver-
age capacity use of the flour mills in the world is 65 percent. 
This rate is 45 percent in Turkey. It is seen that Turkey’s 
production capacity is far below its potential 

Regarding the distribution, most of the flour mills are in 
Central Anatolia Region. Of all the flour mills in Turkey, 28 
percent is in Central Anatolia, 20 percent is in Black Sea 
Region, 19 percent in Marmara, 13 percent in Southeast-
ern Anatolia, 7,5 percent in Aegean, 6,4 percent in Medi-
terranean Region. Considering the foundation and invest-
ment plans about flour mills, it is preferred to be close 
to the source of raw material, market and infrastructure. 
Wheat production and cultivation areas in Turkey were 
effective in selection of location for flour plants. 

Turkey is the largest flour exporter in global market as 
well as Kazakhstan. Turkey which has been on the rise 
since 2005 in terms of flour export reached to the flour 
export amount of Kazakhstan and EU countries. Turkey’s 
flour export which was 1,2 million tons in 2006, 2007 and 
2008 increased to 1,8 million tons in 2009 and 2010. 
Proceeding to increase in 2011 and 2012, it reached to 
1,9 million tons. Turkey’s flour export in 2013 was 2,1 
million tons. It is also around 2,216 million tons in 2014. 
The regions that Turkey exported flour are Middle East, 
Far East Asia and Africa. 
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INTRODUCTION
The moisture content of the just harvested seed crops 

is considerably higher than moisture required for process-
ing or for safe storage. Air is used in drying, aeration and 
storage systems of biological materials. This moisture can 
usually be minimized by forcing air with suitable tempera-
ture and relative humidity through the product by using 
fans. The air helps maintain the moisture, temperature, 
and oxygen content of the product at levels that prevent 
growth of harmful bacteria and fungi and excessive shrink-
age. When air is forced through a bulk crop, resistance to 
the flow, the so called pressure drop, develop as a result 
of energy lost through friction and turbulence. Fans must 
develop enough pressure to overcome this resistance and 
move air through the crop. Therefore, knowledge of the re-
sistance to airflow through agricultural products is impor-
tant in the design of drying, cooling, or aeration systems 
and fan selection for these systems.

The pressure drop of air flowing through any particulate 
system depends on the rate and direction of the airflow, 
surface and shape characteristics of the grain, the par-
ticle size range, bulk density, depth of product bed, and 
method of filling the bin, the number, size and configura-
tion of the voids, fines concentration and moisture con-
tent. Many studies have described the relationship among 

GİRİŞ
Yeni hasat edilen tahılların nem miktarları yüksektir. 

İşleme ve güvenli depolama açısından bu yüksek nem 
miktarının düşürülmesi gerekir. Biyolojik maddelerin ku-
rutulması, havalandırılması ve depolanmaları için hava 
kullanılır. Nem miktarı, uygun sıcaklık ve bağıl nem altın-
da fan kullanılarak hava akımı altında minimize edilebilir. 
Hava akımı ürünün nemini, sıcaklığını ve oksijen miktarını 
dengeleyerek ürünü zararlı bakterilere ve funguslara ve 
fazla büzülmeye karşı korur. Ürünün üzerinden hava geç-
tiği vakit, ürün bu hava akımına karşı bir direnç gösterir 
ve sürtünme ve türbülanstan dolayı bir enerji kaybı olur. 
Bu direnç basınç düşümü olarak da adlandırılır. Kullanılan 
fanların bu dirence karşı koyması gerekir ve hava ürün 
üzerinden akmalıdır. Bu bağlamda, tarımsal ürünlerinin 
hava akımına gösterdikleri direnç kurutmanın, soğutma-
nın veya havalandırma işleminin tasarımı ve fan seçimi için 
bilinmesi gereklidir.

Tahıl ürünlerinin basınç düşümleri havanın akış hızına 
ve yönüne, tahılın şekline ve büyüklüğüne, boyut aralığı-
na, yığın yoğunluğuna, yığın yüksekliğine, siloya dolum 
yöntemine, maddeler arası boşluk sayısı, boyutu ve kon-
figürasyonuna, ince madde miktarına ve nem miktarına 
bağlıdır. Birçok araştırmacı tarımsal ürünlerin hava akış di-
renci ile fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir 
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resistance to airflow and another physical parameters. 
Also Akritidis and Siatras (1979) for pumpkin seed, Jayas 
et al. (1987) for canola, Siebenmorgen and Jindal (1987) 
for rough rice, Gunasekaran and Jackson (1988) for sor-
ghum, Sokhansanj et al. (1990) for lentil, Dairo and Ajibola 
(1994) for sesame, Giner and Denisienia (1996) for wheat, 
Chung et al. (2001) for sorghum and rough rice, Nalladurai 
et al. (2002) for paddy, Nimkar and Chattopadhyay (2002) 
for green gram,  Maw et al. (2002) for sweet onion, Nimkar 
and Khobragade (2006) for moth gram, Kashaninejad et 
al. (2010) and Kashaninejad and Tabil (2009) for pistachio 
nuts, Shahbazi (2011) for chickpea.

EMPIRICAL CURVES AND EQUATIONS
The airflow-pressure drop relationships are useful in the 

mathematical modeling of air flow pressure patterns and 
airflow distribution in stored grain masses (Kashaninejad 
et al., 2010). According to the authors of The mechanics 
and Physics of Modern Grain Aeration Management,  the 
airflow resistance calculated from recommended equa-
tions or read from figures are for loose-filled, clean, dry 
grain with airflow in vertical direction and in general give a 
conservative estimate.

In 1996 the American Society of Agricultural Engi-
neers (ASAE Standards, 1999) adopted curves for vari-
ous grains that have been established by Shedd (1951, 
1953). Hukill and Ives (1955) proposed another equation, 
which was obtained representing data of Shedd. It is im-
portant to notice that their application is limited to only 
clean dry grains. Later, Patterson et al. (1971) and Bern 
and Charity (1975) (adopted by ASAE (1999)) presented 
a model as a simplification of Ergun equation. Figures 1-4 
are included for common grains, seeds, other agricultural 
products, and for perforated metal sheets, over the air-
flow range common for aeration and drying systems.

Figure 1 gives values for loose fill (not packed) of clean, 
relatively dry grain. For loose fill of clean grain having high 
moisture content (at equilibrium with relative humidities ex-
ceeding 85%), use only 
80% of the indicated pres-
sure drop for a given rate 
of air flow. Packing of the 
grain in a bin may cause 
50% higher resistance 
to air flow than values 
shown. When foreign ma-
terial is mixed with grain 
no specific correction can 
be recommended. How-
ever, it should be noted 
that resistance to air flow 
is increased if the foreign 

(Shedd, 1951, 1953; Ergun, 1952; Hukill ve Ives, 1955; 
Crozza ve ark., 1955; Reed ve ark., 2001). Bunun yanın-
da Akritidis ve Siatras (1979) kabak tohumunun, Jayas 
ve ark. (1987) kanolanın, Siebenmorgen ve Jindal (1987) 
çeltiğin, Gunasekaran ve Jackson (1988) sorgumun, 
Sokhansanj ve ark. (1990) mercimeğin, Dairo ve Ajibo-
la (1994) susamın, Giner ve Denisienia (1996) buğdayın, 
Chung ve ark. (2001) sorgum ve çeltiğin, Nalladurai ve 
ark.  (2002) çeltiğin, Nimkar ve Chattopadhyay (2002) ve 
Nimkar ve Khobragade (2006) maş fasulyesinin, Maw ve 
ark. (2002) tatlı soğanın, Kashaninejad ve ark. (2010) ve 
Kashaninejad ve Tabil (2009) Antep fıstığının ve Shahbazi 
(2011) nohutun fiziksel özelliklerinin hava akım hızıyla olan 
ilişkilerini incelemişlerdir.

AMPİRİK EĞRİLER VE DENKLEMLER
Depolanan tarımsal ürünlerde hava akımı ile basınç 

düşümü arasındaki ilişki ve hava akımı dağılımı mate-
matiksel modellemeler vasıtasıyla kolaylıkla açıklanabilir. 
Navarro ve Noyes (2002)’in editörlüğünü yaptığı kitabın 
yazarlarına göre, silolara serbest halde dolumu yapılan 
temizlenmiş kuru ürünlerde hava akımı direnci, hava akım 
yönü dik olduğunda daha önce bulunan denklemlerden 
hesaplanabilir veya şekillerden okunabilir.

1996 yılında Amerikan Ziraat Mühendisleri Derneği, 
(ASAE) Shedd (1951, 1953) tarafından bulunan ve birçok 
tahılın hava akımı direncinin görülebildiği eğrileri kabul 
etmiştir. 1955 yılında HukillandIves, Shedd’ in verilerini 
temel alarak başka bir denklem önermiştir. Fakat öneri-
len denklem sadece temiz ve kuru tahıllar için geçerlidir. 
Sonra, Patterson ve ark. (1971) ve Bern ve Charity (1975) 
ASAE tarafından kabul edilen Ergun denkleminin basitleş-
tirilmiş hali olan bir model sunmuştur. Şekil 1, 2, 3 ve 4’ 
de birçok tahılın, tohumun, zirai ürünlerin ve delikli metal 
levhaların daha çok havalandırma ve kurutma için kullanı-
lan hava akım aralıkları görülmektedir.

Şekil 1 paketlenmemiş, temiz nispeten kuru tahılların 
hava akımı-basınç düşümü değerlerini vermektedir. Pa-

ketlenmemiş temiz tahıl-
lar yüksek nem miktarına 
sahiptir (Dengede bağıl 
nem % 85’ i aşmakta-
dır) fakat şekilde % 80’ 
lik bağıl nemdeki basınç 
düşümleri görülür. Siloya 
konulan sıkışık tahıllar bu 
değerlerden %50 daha 
fazla hava akımı direnci-
ne sebep olabilir. Tahıllara 
yabancı madde karışması 
durumunda spesifik bir 
düzeltme öngörülmemek-
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material is finer than the grain, and 
resistance to air flow is decreased 
if the foreign material is coarser 
than the grain. The pressure drop 
for airflow through bulk grain in the 
horizontal direction has been mea-
sured for wheat and barley, canola 
(Jayas et al., 1987), corn (Kay et 
al., 1989), alfalfa pellets, flaxseed, 
and bird’s foot trefoil, canary seed, 
faba beans, lentils, meadow fes-
cue, oats, timothy, and tara peas. 
The pressure drop in the 
horizontal direction may 
be 60% or 70% of the 
pressure drop for airflow 
in the vertical direction. 

Figure 2 shows the re-
lationship between air-
flow and pressure drop 
per unit depth of some 
agricultural products. It 
gives values for loose fill 
of clean products. 

The relationship be-
tween the airflows and 
pressure drop per unit 
depth of shelled corn 
and wheat is shown in 
Figure 3. Pressure drop 
of wheat is more than shelled corn 
at low airflows.

Figure 4 shows the relationship 
between airflow resistance and 
perforated metal sheets. When 
sheet openings amount to 20 
percent, no additional resistance 
to airflow is produced. A large 
number of small perforations are 
preferred to a smaller number of 
large perforations for the same 
amount of opening.

Several empirical and theoreti-
cal models have been developed 
relating pressure drop to airflow. 
The models of Shedd (1953) (Eq 1), Hukill and Ives (1955) 
(Eq 2) and Ergun (1952) (Eq 3) have been used the most 
in literature. Shedd equation is

ΔP/L=A1(V)B1  (1)

tedir. Bunun yanında eğer ya-
bancı maddeler tahıl boyutun-
dan küçükse hava akımı direnci 
artmaktadır, tahıl boyutundan 
büyükse hava akımı direnci 
azalmaktadır. Yatay yöndeki 
yığın halindeki tahılların basınç 
düşümleri buğday ve arpa, ka-
nola, mısır, yonca pelet, keten 
tohumu, serpik, kanarya yemi, 
bakla, çayır yumağı, yulaf, çayır 
otu, bezelye için ölçülmüştür. 

Yatay yöndeki basınç 
düşümü, dikey yöndeki 
basınç düşümünün % 
60’ı veya %70’i kadar 
olabilir.

Şekil 2’ de bazı ta-
rımsal ürünlerin hava 
akımı ile basınç dü-
şümü ilişkisi görül-
mektedir. Bu değerler 
paketlenmemiş temiz 
ürünlerin değeridir.

Şekil 3’ de ise kabu-
ğu soyulmuş mısır ve 
buğdayın hava akımı-
basınç düşümü ilişkisi 
görülmektedir. Şekil 
3 e göre buğdayın 

basınç düşümü kabuğu so-
yulmuş mısırınkine göre daha 
fazladır.

Şekil 4’ de delikli metal levha 
ile hava akımı direnci arasındaki 
ilişki görülmektedir. Levha açık-
lığı %20 olduğunda fazladan bir 
hava akımı direnci olmaz. Çok 
sayıda dar açıklıklı levha, az sa-
yıda geniş açıklıklı levhaya ter-
cih edilir.

Basınç düşümü-hava akımı 
ilişkisinde çok sayıda ampirik 
ve teorik model geliştirilmiştir. 
Literatürde en çok kullanılan 

modeller Shedd (1953) (Eşitlik 1), Hukill ve Ives (1955) 
(Eşitlik 2) ve Ergun (1952) (Eşitlik 3) modelleridir. Shedd 
denklemi:

ΔP/L= A1(V)B1  (1)
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Where ΔP is the pressure drop (Pa); L is the depth of 
seeds (m); V is airflow rate per unit area (m3 s-1 m-2); A1 
and B1 are the product-dependent constants. Hukill and 
Ives proposed the following empirical model, which is 
used in standard 272.3 of ASABE to represent the airflow 
pressure drop data of the selected crops:

ΔP/L=A2V
2/Ln(1+B2V)   (2)

Where, A2 and B2 are the product-dependent constants 
for the test conditions. 

Sokhansanj (1990) reported a good fit of the Hukill and Ives 
model (compared to Shedd model) for lentil when the air-
flow range was divided into two sub-airflow ranges. Further, 
Jayas (1991) reported that both models yielded low mean 
relative errors and were adequate to characterize the airflow 
resistance behavior of flax seed. Also the advantage of Eqn-2 
over Eqn-1 is that it covers a wider range of airflows. ASAE 
D272.3 tabulates constants A2 and B2 for over 40 granular 
products. Ergun proposed a second-order polynomial model 
which is written as the following relationship:

ΔP/L=A3V + B3V
2  (3)

Where A3 and B3 are the product-dependent con-
stants for the test conditions. 

According to ASAE D272.3 standard, effect of adding 
fines to the shelled corn is an increase in the airflow re-
sistance of the corn. The pressure drop per unit depth 
can be corrected to account for fines using this equation:

 

fm is the decimal fraction of fines, by weight. 

Another model of three parameters based on ASAE (1999) 
recommendations- the Bern and Charity (1975) equation:

    

Where pb bulk density of the grain kg/m3; pk is the 
kernel density of the grain kg/m3; X1, X2, X3 are constants 
for each particular grain.  According to ASAE D272.3 
standard, constants for airflow resistance equations are 
tabulated for some materials.

EFFECT OF VARIABLES ON PRESSURE DROP
A lot of parameters before mentioned have an impor-

tant weight on the pressure drop due to the presence of 
random variations and the determination of their signifi-
cance on airflow resistance it is not effortless. The rela-
tionship of airflow rate and pressure drop is proportional. 

Burada ΔP basınç düşümü (Pa), V birim alandaki hava 
akımı hızı (m3 s-1 m-2) ve A1 ve B1 ise model katsayılarıdır. 
Hukill ve Ives’ in önerdiği denklem Amerikan Ziraat ve Bi-
yoloji Mühendisleri Derneğinin (ASABE) standardı olarak 
kullanılmaktadır. 

ΔP/L= A2 V
2/Ln(1+ B2V)  (2)  

A2 ve B2 model katsayılarıdır. 

Sokhansanj (1990) mercimek için Hukill ve Ives modeli-
nin Shedd modeline göre daha uygun olduğunu belirtmiş-
tir. Ayrıca Jayas (1991) 2 modelin de düşük relatif hataya 
sahip olduğunu ve keten tohumunun hava akımı direncini 
tanımlamada yeterli olduğunu bildirmiştir. Denklem (2)’nin 
Denklem (1) e göre bir avantajı da geniş hava akımı ara-
lıklarında uygulanabilir olmasıdır. ASAE’nin D272.3 nolu 
standardı 40’ın üzerinde tahılın model sabitlerini (A2 ve 
B2) tablolaştırmıştır. Ergun ise 2. dereceden polinomiyal 
bir model önermiştir.

ΔP/L=A3V + B3V
2  (3)

A3 ve B3 model sabitleridir. 

ASAE D272.3 standardına göre, kabuğu soyulmuş mı-
sıra eklenen toz partiküllerin mısırın hava akımı direncini 
arttırmıştır. Toz partiküllerin dikkate alındığı basınç düşü-
mü denklemi şöyledir:

fm tozların ağırlıkça ondalık fraksiyonu olarak ifade edilir.

ASAE’nin önerdiği ve Bern ve Charity (1975) denklemi 
olarak da bilinen 3 parametreli model ise şöyledir:

Pb yığın yoğunluğu (kg/m3), pk tahıl tanesi yoğunluğu 
(kg/m3) ve X1, X2, X3 ise her bir tahıl ürünü için sabitler 
olarak ifade edilir.

ASAE D272.3 standardına göre, bazı ürünler için Hukill 
ve Ives hava akımı direnci denkleminin sabitleri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir (Tablo 1).

DEĞİŞKENLERİN BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİLERİ
Daha önce bahsedilen birçok parametrenin basınç düşü-

mü üzerine önemli derecede etkisi vardır.  Hava akım debisi 
ile basınç düşümü arasında doğrusal bir ilişki vardır. Basınç 
düşümü hava akım debisi arttıkça artar. Benzer sonuçları 
Haque ve ark. (1982), Madamda ve ark. (1993), Dairo ve 
Ajibola (1994), Agullo ve Marenya (2005) ve Abou-El-Hana 
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    Table 1: Values for constants in airflow resistance equation
Tablo 1. Hava akımı denkleminin sabitleri (ASAE, 1999)

Material - Ürün         

Values of A1 
A1 Değeri 
(Pa.s2/m3)

Values of B1 
B2 Değeri 
(m2.s/m3)

Values of V  
V Değerleri 
(m3/m3.s) Reference - Referans

The pressure drop per unit depth increased with in-
creasing airflow rate (Shahbazi, 2011). Similar results 
about increase in pressure drop with increase in airflow 
rate have been observed and reported by Farmer et al. 
(1981), Haque et al. (1982), Madamba et al. (1993), Dairo 
and Ajibola (1994), Agullo and Marenya (2005) and Abou-
El-Hana and Younis (2008) for blue stem grass, maize, 
garlic slices, sesame seeds, parchment Arabica coffee 
and shelled corn,  respectively. The increase in pressure 
drop with increased airflow can be attributed to the in-
creased kinetic dissipation of the air as velocity increases. 

The effect of moisture content on the pressure drop of 
the grains have been studied some authors. They found 
that pressure drop decreased with increasing of moisture 
content. This reduction in pressure drop was 

ve Younis (2008) sırasıyla mısır, sarımsak dilimleri, susam 
tohumları, Arap kahvesi ve kabuğu ve ayıklanmış mısır ürün-
lerinde gözlemlemişlerdir. Basınç düşümünün hava akımı ile 
artması, havanın enerji yitiminin artmasıyla açıklanabilir.

Nem miktarının basınç düşümüne etkisi birçok araştır-
macı tarafından araştırılmıştır. Bulgulara göre, basınç dü-
şümü nem miktarının artmasıyla düşmüştür. Bu değişim 
yığın yoğunluğunun düşmesi ve gözenekliğin artmasından 
dolayıdır. Fakat Madamda ve ark (1993), Rapusas ve ark. 
(1995) ve Kashaninejad ve Tabil (2009) sırasıyla sarım-
sak dilimleri, soğan dilimleri ve Antep fıstığında yaptıkları 
çalışmalarda nem miktarının artmasıyla basınç düşümü-
nün arttığını gözlemlemişlerdir. Nimkar ve Chattopadhyay 
(2002), Sacilik (2004) ve Nimkar ve Khobragade (2006) 
yapmış oldukları çalışmalarda herhangi bir nem miktarında 
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The pressure drop per unit depth increased with increas-
ing airflow rate (Shahbazi, 2011). Similar results about in-
crease in pressure drop with increase in airflow rate have 
been observed and reported by Farmer et al. (1981), 
Haque et al. (1982), Madamba et al. (1993), Dairo and 
Ajibola (1994), Agullo and Marenya (2005) and Abou-El-
Hana and Younis (2008) for blue stem grass, maize, gar-
lic slices, sesame seeds, parchment Arabica coffee and 
shelled corn,  respectively. The increase in pressure drop 
with increased airflow can be attributed to the increased 
kinetic dissipation of the air as velocity increases. 

The effect of moisture content on the pressure drop of the 
grains have been studied some authors. They found that 
pressure drop decreased with increasing of moisture con-
tent. This reduction in pressure drop was because of a de-
crease in bulk density and an increase in bed porosity. But, 
the results deviated from the findings of Madam et al. (1993), 
Rapusas et al. (1995), and Kashaninejad and Tabil (2009), for 
garlic slices, sliced onions and pistachio nuts, respectively. 

Nimkar and Chattopadhyay (2002), Sacilik (2004) and 
Nimkar and Khobragade (2006) were observed that the 
increase in bulk density at any moisture content showed 
that pressure drop through green gram, poppy seed and 
moth gram beds were increased. Denser packing result-
ed in reductions in bed porosity and increase in bulk den-
sity. According to those authors, when compared with 
loose fill beds, medium, and dense packing, resulted in 
increased bulk density and decreased in bed porosity. 
Similar increases in pressure drop with an increase in 
bulk density have been noted by Kumar and Muir (1986) 
for wheat and barley, Jayas et al. (1987) for canola and 
Dairo and Ajibola (1994) for sesame. 

The effect of fines content of poppy seeds on pres-
sure drop was investigated by Sacilik (2004). They found 
that pressure drop across loose fill poppy seed beds 
increased with an increase in the fines content. Simi-
lar trends in results were consistent with the results of 
Haque et al. (1978) for maize, Grama et at. (1984) for 
shelled maize, Siebenmorgen and Jindal (1987) for rough 
rice, Jayas and Sokhansanj (1989) for canola and Nal-
ladurai et al. (2002) for paddy. This increase in pressure 
drop with the increase in fines content was due to the 
fact that fines fill up the void spaces, causing an increase 
in bulk density and decrease in bed porosity. Therefore, 
grains offered more resistance to airflow since it had less 
porosity and more bulk density at high fines content. 

Kashaninejad et al. (2010) investigated fill method on 
pressure drop across pistachio nut beds. Denser packing 
resulted in an increase in bulk density and reduction in 
bed porosity. Similar increases in pressure drop with an 

yığın yoğunluğunun artmasıyla basınç düşümünün arttığını 
gözlemlemişlerdir. Sıkılık, gözenekliği düşürmekte ve yığın 
yoğunluğunu arttırmaktadır. Bu yazarlara göre sıkışmamış, 
gevşek ve sıkı haldeki ürünlerde yığın yoğunluğu belirtilen 
sıraya göre artmış gözeneklilik ise düşmüştür. Basınç dü-
şümünün yığın yoğunluğunun artışıyla artması Kumar ve 
Muir’ in (1986) buğday ve arpada, Jayas ve ark.’ nın (1987) 
kanolada ve Dairo ve Ajibola’ nın (1994) susamda yapmış 
olduğu çalışmalarda da gözlemlenmiştir.

Toz miktarının basınç düşümüne etkisi Sacilik (2004) 
tarafından haşhaşta araştırılmıştır. Sacilik ‘a (2004) göre 
paketlenmiş haşhaşta toz miktarı arttıkça basınç düşü-
münde de bir artış gözlemlenmiştir. Benzer sonuçlar mı-
sırda, kabuğu ayıklanmış mısırda, çeltikte ve kanolada da 
gözlemlenmiştir. Toz miktarının artışı basınç düşümünün 
artması, toz miktarının hava boşluklarını kapatarak yığın 
yoğunluğunun artmasına ve gözenekliğin düşmesine 
neden olmasıyla açıklanmıştır. Bu artıştan dolayı tahıllar 
hava akımına daha dirençli hale gelir.

Kashaninejad ve ark. (2010) Antep fıstığının dolum 
yönteminin basınç düşümüne etkisini incelemişlerdir. Sıkı 
dolumda, yığın yoğunluğu artıp taneler arası boşluk aza-
lacağından dolayı basınç düşümü de artacaktır. Benzer 
sonuçlar Kumar ve Muir (1986), Jayas ve ark. (1987), Da-
iro ve Ajibola (1994) ve Nimkar ve Chattopadhyay (2002) 
tarafından sırasıyla buğday ve arpada, kanolada, susamda 
ve maş fasulyesinde yapılan çalışmalarda da görülmüştür.

Abou-El-Hana ve Younis (2008) hava akımı direncinin sı-
cak hava kullanıldığında azaldığını bildirmişlerdir. Sıcak hava 
kullanıldığında basınç düşümünün azalması, hava yoğun-
luğunun sıcaklıkla değişim göstermesi olarak açıklanmıştır. 
Bu da hava akımının daha az sürtünmeye maruz kalması ve 
sonuç olarak hava akımı direncinin azalmasına sebep olur.

Partikül tanecik boyutu da basınç düşümünü etkiler. 
Shahbazi ve Rajabipour (2008) benzer hava akımı hız-
larında patatesin boyutunun düşmesiyle basınç düşü-
münün arttığını gözlemlemişlerdir. Küçük patatesler orta 
büyüklükteki, orta büyüklükteki patatesler de büyük pa-
tateslere göre daha fazla basınç düşümüne sahip olmuş-
lardır. Benzer bulguları Tabil ve ark. (1999) şeker kamışın-
da ve Irvine ve ark. (1993) patates de gözlemlemişlerdir.

Shedd, Hukill ve Ives ve Ergün modelleri, tahıl taneleri-
nin yığın içerisindeki hareketi esnasındaki basınç düşüşü-
nün tespitinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Tahıl ta-
nelerinin, tohumlarının ve diğer tarım ürünlerinin denklem 
2 de kullanılan denklem sabitlerinin belirlenmesinde, ser-
best dolum metodu yaygın olarak kullanılmaktadır. Kas-
haninejad ve ark. (2010) Antep fıstığıyla yaptıkları hava 
akımı direnci çalışmalarında bu üç modeli karşılaştırmışlar 
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increase in bulk density have been noted by Kumar and 
Muir (1986) for wheat and barley, Jayas et al. (1987) for 
canola, Dairo and Ajibola (1994) for sesame and Nimkar 
and Chattopadhyay (2002) for green gram.

Abou-El-Hana and Younis (2008) indicated that the 
higher temperatures of air reduced the airflow resistance 
for shelled corn. The reduction in pressure drop at the 
higher air temperature may be due to the air density gra-
dient, which probably causes less friction to airflow and 
consequently decreases the airflow resistance through 
the grain bed as stated by Abdallah (1999). Also, due to 
the increase in air viscosity which resulted in lower Reyn-
olds number and resistance to airflow.

Size of material also has effect on pressure drop. Shah-
bazi and Rajabipour (2008) concluded that at similar air-
flow rates, the pressure drop increases with decreasing 
potato size. Small potatoes had the highest pressure 
drop, followed by mixed size ones and the lowest was 
that for the largest potatoes. This agrees with result ob-
tained by Tabil et al. (1999) for sugar beets, and Irvine et 
al. (1993) for potatoes.

The Shedd’s, Hukill and Ives’s and Ergun’s models that 
are commonly used in predicting the pressure drop across 
beds of agricultural granular materials. The loose fill meth-
od was used because this method has been used exten-
sively (ASAE, 1999 and ASABE 2007) in many studies for 
determining the constants of Equation (2) for a number of 
agricultural grains, seeds, and other agricultural products.

Kashaninejad et al. (2010) studied airflow resistance 
of pistachio nuts and compared three models. They ob-
served these three models or equations were found ac-
ceptable for predicting pressure drop across pistachio 
nut beds. But the Ergun equation gave lower values for 
the mean square error and mean relative deviation modu-
lus than the other equations.

Air flow resistance of bulk poppy seed was investigated 
by Sacilik (2004). He compared two mathematical mod-
els which were Shedd’s and Hukill and Ives’s and these 
two models were found acceptable for predicting pres-
sure drop across poppy seed beds. The Shedd’s equa-
tions gave lower values for the standard error of estimate 
and the mean relative percent deviation than Hukill and 
Ives’s equation.

Nimkar and Chattopadhyay (2002) studied airflow re-
sistance of green gram and compared three models. 
Results indicated that the models were nearly at par 
for predicting pressure drop in low airflow ranges, but 
in higher and full airflow ranges for maximum cases, the 

ve modellerin fıstık yığını içerisindeki basınç düşüşünün 
tespitinde kullanılabilir olduklarını belirlemişlerdir. Ancak 
Ergun denklemi, ortalama karesel hata ve bağıl ortalama 
sapma değerlerinde diğer eşitliklere göre daha düşük so-
nuçlar vermiştir.

Haşhaş tohumlarının hava akımı direnci Sacilik (2004) 
tarafından incelenmiştir. Sacilik, Shedd ile Hukill ve Ives 
matematiksel modellerini karşılaştırmış ve bu iki denkle-
min haşhaş tohumu yığının içerisindeki basınç düşüşünün 
belirlenmesinde kabul edilebilir olduklarını tespit etmiştir. 
Shedd denklemi, tahmini standart hata ve ortalama bağıl 
yüzde sapmasında Hukill ve Ives denklemine göre daha 
düşük değerler vermiştir.

Nimkar ve Chattopadhyay (2002) maş fasulyesi yığını 
içerisindeki hava akımı direnci üzerine çalışmışlar ve üç 
modeli karşılaştırmışlardır. Sonuçlar, düşük hava akım 
aralıklarında her üç denklem için de aynı çıkmış ancak 
en düşük değerlere sahip parametreler modifiye Shedd 
denkleminden bulunmuştur. Nohut tohumlarının hava 
akımına gösterdikleri direnç Shahbazi (2011) tarafından 
çalışılmıştır. Her üç model de nohut tohumu yığını içerisin-
deki basınç düşüşünün belirlenmesinde deneysel çalışma 
aralığında doğru değerler vermiştir. Ancak Shedd modeli; 
yüksek determinasyon katsayısı, düşük ortalama bağıl 
yüzde hata değeri vermiştir.

SONUÇLAR
Tahıl taneleri yığını içerisindeki hava akımı direnci; hava 

akım hızı ve yığın derinliğinin artışıyla artmaktadır. Nem 
oranının yükselmesi basınç düşüşünü artırmaktadır. Sıkı 
dolum yığın yoğunluğunun artmasına neden olmakta, 
tane yığınının direncini artırmaktadır. Toz miktarının art-
ması, basınç düşüşünün artmasına neden olmaktadır. 
Hava sıcaklığındaki düşüş, hava akım hızlarına gösterilen 
direnci artırmaktadır. Küçük taneler daha yüksek hava 
akımı direnci göstermekte, yüksek basınç düşüşüne ne-
den olmaktadırlar. Genel olarak Shedd, Hukill ve Ives ve 
Ergün modelleri çoğu tahıl tanesinin basınç düşüşü tespi-
tinde yeterli doğrulukta sonuçlar vermektedirler.
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lowest values of estimated were found with the modified 
Shedd’s equation.

Resistance of bulk chickpea seeds to airflow was stud-
ied by Shahbazi (2011). All three models were accurate 
for predicting pressure drop through chickpea seed beds 
within the experimental range of study. However, Shedd’s 
model gave a higher value for the coefficient of determi-
nation and lower value for the mean relative percentage 
error of pressure drop prediction.

CONCLUSION    
The resistance to airflow through a bulk of grains in-

creases with increase in airflow rate and bed depth. An 
increase in the moisture content increases the pressure 
drop. The dense fill increase the bulk density result in an 
increase in the resistance of bulk grains. An increase in 
fines content cause an increase in pressure drop. De-
creasing the air temperature increase the resistance to 
airflow rates. Small size grains have higher airflow resis-
tance and cause large pressure drop. Generally Shedd’s, 
Hukill and Ives’s and Ergun models are accurate enough 
for predicting pressure drop of most of grains.
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