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Inactive capacity problem
of Turkey…

Değerli okurlar,

Dear Readers,
We present you the 66th issue of Miller Magazine. We
thought Business Scale, Capacity Planning and Inactive
Capacity would be proper for our Cover Story in this issue. As it is stated in Mehmet Şerif Gültay’s article that
is also included in the magazine, providing stability in the
market by establishing our flour industry on to strong
foundations is an issue which should be addressed urgently.
Turkish flour industry has a serious inactive capacity
and the rate of capacity use of many factories is considerably low. It is stated that capacity usage in milling
is around 90 percent in USA and almost 100 percent in
England. World average is around 65 percent. In Turkey,
this is barely 45 percent.
These, of course, have many reasons which require
long explanations and arguments. However, instead of
arguing these here, today we have to produce a solution for the problem and ways of solutions and ideas for
the future. This issue must be addressed urgently and
permanent solutions must be produced in a rapid way in
order to have a sustainable leadership and a perpetual
saying right in the shrinking world market with our flour
industry. You can find the research file discussing this
issue and the article of Mehmet Şerif Gültay in our magazine’s content.
In research file of our magazine, we discussed world
sorghum and millet market this month. Today, sorghum
and millet are two of the most basic foods for the poor
and rural people in the dry regions that are poor in terms
of other grains. When the production regions of these
products are reviewed, it is seen that Africa is at the front.
According to the data of FAO, global sorghum production
was 62.2 million tons in 2013 and 25.6 million tons of this
(41.1 percent) was realized by Africa. Africa is prominent
in sorghum as it is in global millet production. World millet production is 29.8 million tons in 2013 and 15 million
tons of it (50.3 percent) was realized by Africa. The companies planning to operate in Africa should consider this
situation.
We continue to share about 6th IDMA which was realized in April 2015 in our Magazine. In the following issues,
we will continue to share IDMA File which we prepared
with images from IDMA 2015 that was realized fully.
In addition, we are sure that you will curiously read our
interviews with Calvin Grieder, CEO of Bühler and Sergio
Antolini, Vice President of Ocrim.

Kind regards…
January • Ocak 2015

Değirmenci Dergisi’nin 66. sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızın dosya konusunda İşletme Ölçeklerini, Kapasite
Planlamasını ve Atıl Kapasite sorununu ele almayı uygun
bulduk. Mehmet Şerif Gültay’ın dosyamız için hazırladığı
makalesinde de belirttiği gibi un sanayimizin sağlam temeller üzerine oturtularak istikrara kavuşturulması, ivedilikle ele alınması gereken önemli bir konudur.
Türkiye un sanayi sektörünün ciddi bir atıl kapasite sorunu var ve çoğu fabrikanın kapasite kullanma oranı
çok düşük. Değirmencilikte kapasite kullanım oranının
ABD'de yüzde 90'larda olduğu, İngiltere'de de yüzde
100'e yaklaştığı belirtilmektedir. Dünya ortalaması ise
yüzde 65'lerdedir. Türkiye'de ise bu oran yüzde 45'leri
ancak bulmaktadır.
Bunların uzun izah ve tartışma gerektiren birçok sebebi elbette vardır. Ancak bugün bunları tartışmak yerine
sorunun çözümü ve gelecek için çözüm yolları ve fikirler
üretmek zorundayız. Un sanayimizin geleceği ile daralan
dünya pazarında sürdürülebilir liderlik ve daimi söz hakkına sahip olabilmek için konu ivedilikle ele alınmalı ve
kalıcı kesin çözümler hızlı bir şekilde üretilmelidir. Konuyla
ilgili hazırladığımız araştırma dosyamızı ve Mehmet Şerif
Gültay’ın makalesini dergimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
Dergimizin araştırma bölümünde ise bu ay dünya sorgum
ve darı pazarı üzerinde durduk. Sorgum ve darı, günümüzde diğer tahıllar açısından fakir olan kurak bölgelerdeki yoksul ve kırsal halk için en temel gıdalardan birisidir.
Bu ürünlerin üretim bölgelerinde bakıldığında, Afrika’nın
ön sıralara çıktığı görüyoruz. FAO’nun verilerine göre
2013 yılında 62,2 milyon ton olan dünya sorgum üretiminin 25,6 milyon tonluk kısmı (yüzde 41,1’i) Afrika kıtası
tarafından gerçekleştirilmiş. Afrika kıtası aynı zamanda
darı üretiminde de öne çıkan kıtadır. 2013 yılında 29,8
milyon ton olan dünya darı üretiminin 15 milyon tonluk
kısmı (yüzde 50,3’ü) Afrika kıtası tarafından gerçekleştirilmiş. Afrika bölgesine çalışmayı planlayan firmaların bu
durumu göz önünde bulundurmasında yarar vardır.
Dergimizde, 2015’in Nisan ayında gerçekleşen 6. İDMA
Fuarı’na dair paylaşımlarımız devam ediyoruz. Dolu dolu
geçen İDMA 2015 Fuarı’na dair karelerle hazırladığımız
İDMA albümümüzü önümüzdeki sayılarda da sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.
Ayrıca bu sayımızda dergimizin içeriğinde yer alan
Bühler’in CEO’su Calvin Grieder ve Ocrim’in Başkan Yardımcısı Sergio Antolini ile yaptığımız röportajları da ilgiyle
okuyacağınızdan eminiz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

See you in the next issue…
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Zübeyde KAVRAZ

ABOUT NORMALIZATION
AND COMMERCIAL RELATIONS…

Normalleşme ve ticari ilişkiler üzerine
Dear Industry Representatives,

Değerli Sektör Temsilcileri,

As you know, the world has been struggling a serious economic and politic process for 10 years. The problems in North
Africa and Middle East which Turkey has intensive commercial
and politic relations with were closely perceived in our industry
too. Politic turmoil which started with the protests in Tunisia in
2010 expanded to Algeria, Lebanon, Jordan, Mauritania, Sudan,
Oman, Yemen, Saudi Arabia, Egypt, Syria, Djibouti, Morocco,
Iraq, Bahrein, Iran, Libya, Kuwait and Western Sahara.

Bildiğiniz gibi dünya son 10 yıldır ciddi bir ekonomik ve siyasi süreçten geçiyor. Özellikle Türkiye’nin yoğun ticari ve siyasi
ilişkilerinin olduğu Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde yaşananlar, sektörümüzde de yoğun bir şekilde hissedildi. 2010’da
Tunus’taki protestolarla başlayan siyasi çalkantılar, ardından Cezayir, Lübnan, Ürdün, Moritanya, Sudan, Umman, Yemen, Suudi
Arabistan, Mısır, Suriye, Cibuti, Fas, Irak, Bahreyn, İran, Libya,
Kuveyt ve Batı Sahra’ya kadar yayıldı.

While this period, mostly known as the Arab Spring, is ended
in some countries with small-scale protests and received privileges it turned out to a civil war in some countries. Today life is
still not back to normal in Egypt, Libya and many other countries, especially our neighbor Syria. To the problems in North
African and Middle East countries, the crises between Russia
and Ukraine and also rapid increase of dollar in the market have
been added.

Dünya basınına daha çok Arap Baharı olarak geçen bu süreç,
bazı ülkelerde küçük çaplı protestolarla ve sağlanan bazı imtiyazlarla kapanırken bazı ülkelerde büyük çaplı protestolardan iç savaşlara kadar uzadı. Bugün başta yakın komşumuz Suriye olmak
üzere Mısır, Libya ve daha pek çok ülkede hayat hala normale
dönemedi. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki bu sorunlara, kısa bir süre önce bir de Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ile
doların dünya piyasalarındaki hızlı yükselişi eklendi.

All these politic and economic developments changed
Turkey’s relations with many countries including the ones Turkey
had very good politic and commercial relations with. In some
countries which moved away from Turkey, commercial relations
came to a standstill.

Tüm bu siyasi ve ekonomik değişimler, Türkiye’nin çok iyi siyasi ve ticari ilişkilerinin olduğu ülkeler de dahil, birçok ülkeyle
ilişkilerini değiştirdi. Siyasi açıdan Türkiye’den uzaklaşan bazı ülkelerde, bununla birlikte ticari ilişkiler de durma noktasına geldi.

However, it is time to be completed for this process. I guess that North African and Middle East countries living this
process will start to recover and turn back to normal. This
will also allow the commercial relations of these countries to
recover again.
Similarly, Turkey has started a new period after the general
elections on June 7. The result of the election can seem as uncertainty however I hope that this result will allow Turkey to have
a peaceful environment and neighboring countries trying to recover to regulate their politic and economic relations positively
again.

Ancak 15 yıla yayılan bu sürecin artık tamamlanma zamanı.
Bu süreci yaşayan Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin, önümüzdeki yıllarda toparlanma ve normalleşme sürecine geçeceğini tahmin ediyorum. Bu da bölgedeki ülkelerde ticari ilişkilerin
yeniden canlanmasını sağlayacaktır.
Aynı şekilde Türkiye de, 7 Haziran’daki genel seçimlerle birlikte
yeni bir dönemece girdi. Seçim sonuçları şimdilik bir belirsizlik
gibi algılanabilir ancak bu sonuçların, ilerleyen dönemlerde hem
Türkiye’deki iç huzurun sağlanmasına hem de toparlanma sürecine giren komşu ülkelerle siyasi ve ticari ilişkilerin yeniden olumlu yönde düzelmesine katkı sağlayacağını umuyorum.

Actually we, as representatives of milling industry, have
slightly observed the result of these developments in the world
through the visitor profile of IDMA 2015. However despite this
negative economic and politic environment in the world, the fact
that we had more visitors from most of these countries every
time indicates that both the life continues and dark clouds caused by politic and economic turmoil in nearby geography started
to dissolve. I am sure that we will observe a profile of much more
different and dynamic period all together.

Değirmencilik sektörünün temsilcileri olarak bizler, dünyadaki
tüm bu gelişmelerin ticari anlamdaki sonuçlarını aslında bir miktar İDMA 2015’in ziyaretçi profilinde gördük. Ancak dünyadaki
tüm bu olumsuz ekonomik ve siyasi atmosfere rağmen, söz konusu ülkelerin birçoğundan her seferinde bir öncekinden daha
fazla ziyaretçi çekmeyi başarıyor olmamız; hem hayatın devam
ettiğinin hem de yakın coğrafyamızdaki siyasi ve ekonomik çalkantıların yarattığı kara bulutların dağılmaya başladığının bir göstergesi. Eminim ki bir sonraki İDMA’da çok daha farklı ve dinamik
bir sürecin profilini hep birlikte gözlemleyeceğiz.

I wish all industry partners a prosperous season that production expectations are high.

Üretim beklentilerinin yüksek olduğu yeni sezonda, tüm sektör
paydaşlarına bol kazançlar diliyorum.

Best regards…
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Bühler opens training
mill in Kenya
.........................................................

Bühler Kenya’da
değirmencilik okulu kurdu
Bühler has opened a milling school in Africa. The school, equipped with state-of-the-art technology, has African students from different African countries.
Bühler, Afrika’da bir değirmencilik okulu kurdu. Son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılan okul,
farklı Afrika ülkelerinden gelen Afrikalı öğrencileri yetiştiriyor.
After four years of intensive planning and construction
stages and an investment of around 5.3 million dollars,
Bühler has opened the first-ever training mill in Africa in the
Kenyan capital Nairobi. The first 27 African students from
nine different African countries began their two-year milling course a few weeks ago. “With this investment in wellqualified millers, we are helping the continent to further develop this key industry”, says Bühler expert Martin Schlauri,
who manages the milling school in Africa. The school in
Nairobi is equipped with stateof-the-art technology. The students are experienced millers
who have already accumulated
many skills on the job. Now they
have been sent to study on this
two-year course by their employers, amongst them some of
the largest mills in the world, to
arm themselves with the necessary education from scratch.
As it is known the last few
years have seen an enormous
increase in the need for basic
foods in Africa due to the growth
of its population. Changes in
eating habits have led to a continually rising demand for cereal products. “This growing
demand is coming up against a dramatic shortage of specialist workers”, says Schlauri and adds: “Few African milling
workers can afford expensive training courses in Europe. We
are bringing dual traineeships to Africa in order to educate
people locally. It thus does not come as a surprise that the
27 places on the two-year milling course were taken within
a very short time and that there is already strong demand for
the courses to be run over the next few years.
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Bühler, dört yıllık yoğun bir planlama ve yapım aşamasından ve yaklaşık 5,3 milyon dolarlık yatırımdan sonra
Kenya’nın başkenti Nairobi’de Afrika’nın ilk değirmencilik
okulunu açtı. Afrika’nın çeşitli ülkelerinden gelen ilk 27 Afrikalı öğrenci, iki yıllık eğitimlerine birkaç hafta önce başladılar. Bühler’in Afrika’daki değirmencilik okulunun müdürü
Martin Schlauri, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Oldukça kaliteli olan değirmencilere yaptığımız bu yatırımla,
Afrika’nın ana sektöründe ilerlemesine yardımcı oluyoruz.“
Nairobi’deki okul son teknoloji ekipmanlarla donatılmış durumda. Öğrenciler
ise zaten iş hayatında birçok
beceri edinmiş deneyimli
değirmencilerden oluşuyor.
İşverenleri tarafından işi en
başından öğrenmeleri için
bu 2 yıllık kursa gönderilen
öğrenciler arasında, dünyanın en büyük değirmenlerinden gelenler de var.
Bilindiği gibi son birkaç
yılda nüfus artışı sebebiyle ciddi boyutlarda temel
gıdaya ihtiyaç duyulan
Afrika’da, yemek yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler de tahıl ürünlerine yönelik talebin giderek artmasına yol açıyor. Schlauri bununla ilgili olarak: “Bu artan talep neticesinde bizler de alanında uzman
çalışanların eksikliğini duyuyoruz. Afrikalı değirmencilerin
çok azı Avrupa’da eğitim görebilecek güce sahip. İnsanları
yerinde eğitebilmek için çift çıraklık sistemini Afrika’ya getirdik. Bu yüzden 2 yıllık değirmencilik kursundaki 27 kişilik
yerin çok kısa sürede dolması sürpriz olmadı. Ayrıca gelecek birkaç yıl için de kursa çok yoğun bir talep var.”
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ADM expands Argentinian
export facilities
................................................................

ADM Arjantin’deki ihracat
tesislerini geliştiriyor
Archer Daniels Midland Company (ADM) is planning to invest in improvements and expansions to its
port facilities in Argentina. The improvements will increase volume and efficiency of export operations.
Archer Daniels Midland Company (ADM) Arjantin’deki limanlarını geliştirmek ve büyütmek için yatırım
yapmayı planlıyor. Düzenlemelerin ihracat faaliyetlerinin hacmini ve verimini artırması bekleniyor.
ADM announced that it is investing in substantial improvements and expansions to its port facilities in Puerto San
Martin in the Argentine state of Santa Fe, enhancing the
company’s capability to export grain and other agricultural
products from the region. The improvements, including the
construction of a new berth for barge discharge and the addition of storage capacity, are expected to be complete by
early 2016.“From acquiring full ownership of our Black Sea
terminals, to quadrupling the capacity at our port in northern
Brazil, to this enhancement of our capabilities in Argentina,
we are executing on our plan to diversify and expand our
trade and origination territory,” said Joe Taets, president of
ADM’s Agricultural Services business unit.The current export
facilities in Puerto San Martin have an annual throughput of
approximately 2 million metric tons. The improvements will
increase annual capacity by 25 percent, to 2.5 million tons,
allowing ADM to reduce its reliance on third-party facilities,
and enable exports to Paraguay. The expansion also will allow ADM to move a higher volume of products through its
seamless, fully-owned network, helping the company to
deliver on its goal of providing customers with an identitypreserved supply chain from origination to processing.

ADM, firmanın tahıl ve diğer tarımsal ürünlerdeki ihracat
kapasitesini artırmak amacıyla Arjantin’in Santa Fe eyaletine
bağlı Puerto San Martin’deki liman tesisinin geliştirilmesine ve
büyütülmesine yatırım yapacağını duyurdu. Yeni bir mavna
tahliye yeri inşaatı ve ek depo alanının da dahil olacağı düzenlemelerin 2016 yılının ilk aylarında tamamlanması bekleniyor.
ADM Tarımsal Hizmetler Birimi Başkanı Joe Taets konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Karadeniz’deki terminallerimizin tam mülkiyetini almaktan Kuzey Brezilya’daki
liman kapasitemizi dört katına çıkarmaya ve Arjantin’deki
bu kapasite artırımına kadar ticaretimizi ve asıl bölgemizi
çeşitlendirip geliştirme planımıza uyuyoruz.”
ADM’nin Puerto San Martin’deki mevcut faaliyetlerine konu
olan iş hacmi, yıllık olarak yaklaşık 2 milyon ton. Düzenlemeler
yıllık kapasiteyi yüzde 25 artırarak 2,5 milyon tona çıkaracak.
Bu da ADM’nin üçüncü parti tesislere olan ihtiyacını azaltacak
ve firmanın Paraguay’a daha çok ihracat yapabilmesini sağlayacak. ADM’nin tam mülkiyetinde bulunan ve sorunsuz şekilde işleyen ağı sayesinde, bu genişleme firmaya daha yüksek
hacimle üretim yapma imkanı sağlayacak. Ayrıca firmanın
müşterilerine, kaynağından proses işlemine kadar kimliğini
koruyan tedarik zinciri sunma hedefinde de yardımcı olacak.

AGI completed Westeel acquisition

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

AGI, Westeel’in satın alma işlemlerini tamamladı
Ag Growth International has acquired Westeel, one of the major providers of grain storage solutions
in Canada. The total acquisition price for Westeel was 221.5 million dollars.
Ag Growth International, Kanada’nın tahıl depolama alanındaki en büyük çözüm sağlayıcılarından
Westeel’i satın alma işlemlerini tamamladı. Şirketin satışı toplam 221,5 milyon dolar bedelinde.
Ag Growth International Inc. (AGI), which is a leading
manufacturer of portable and stationary grain handling,
storage and conditioning equipment, announces that the

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Portatif ve sabit tahıl işleme, depolama ve havalandırma
ekipmanları üretiminde lider firma olan Ag Growth International Inc. (AGI), daha önce Vicwest Inc.’in Westeel marka-
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previously disclosed arrangement to acquire the Westeel
division of Vicwest Inc. was completed. Headquartered in
Winnipeg, Manitoba, Westeel is Canada’s leading provider
of grain storage solutions offering a wide range of on-farm
and commercial products for the agricultural industry. The
aggregate purchase price for Westeel was $221.5 million.
The purchase price includes net cash on closing of approximately $13 million and a redundant manufacturing
plant with an estimated market value of $4 million.
“The strategic acquisition of Canada's leading brand in
grain storage further establishes AGI as a global leader in grain
handling and storage solutions,” said Gary Anderson, AGI’s
Chief Executive Officer. Westeel’s complementary product offering expands our growth platform within North America and
around the world and we look forward with enthusiasm to
bringing this outstanding company into the AGI family.”

sını satın almak için yaptıkları düzenlemelerin tamamlandığını açıkladı. Merkezi Manitoba’nın Winnipeg kentinde olan
Westeel, tarım endüstrisi için hem çiftlik ürünleri hem de
ticari ürünler sunmakta olup Kanada’nın önde gelen tahıl
depolama çözümleri sağlayıcılarından biri. Westeel’in toplam satış bedelinin 221,5 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
Bu rakama, 13 milyon dolarlık net hesap kapanışı ve pazar
değeri 4 milyon doları bulan ek üretim tesisi de dahil.
AGI’nin Genel Müdürü Gary Anderson, konuyla ilgili olarak: “Kanada’nın önde gelen tahıl depolama markasının
stratejik satışı, AGI’yi tahıl işleme ve depolama çözümlerinde küresel lider konumuna götürecek” yorumunda bulundu. Anderson, “Westeel’in tamamlayıcı ürünleri hem Kuzey
Amerika’da hem de dünya genelinde büyüme platformumuzu genişletiyor. Bu seçkin firmayı AGI ailesi içine dahil
etmeyi dört gözle bekliyoruz.” diye de ekledi.

GAIN announces First Global Summit on Food Fortification
.......................................................................................................................................

GAIN ilk Küresel Gıda Zenginleştirme Zirvesi’ni duyurdu
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) is hosting a global meeting to discuss food fortification
in Tanzania in September 2015.
Geliştirilmiş Beslenme için Küresel İttifak (GAIN), gıda zenginleştirmesini tartışmak için 2015 yılının
Eylül ayında Tanzanya’da küresel bir toplantıya ev sahipliği yapacak.
Between 9 and 11 September 2015, Arusha, Tanzania
will play host to a three day global summit on food fortification. The meeting will be the first summit of its kind. GAIN
will be co-hosting the #FutureFortified summit together
with the Government of the United Republic of Tanzania
as part of a global effort to reinvigorate interest, awareness
and investment in food fortification. Other co-conveners
include the African Union (AU), the Bill & Melinda Gates
Foundation (BMGF), United Nations Children’s Fund (UNICEF), USAID, the World Food Programme (WFP), and
World Health Organization (WHO).
The summit will bring together experts from the nutrition and
development communities as well as governments, academics, technical supporters and donors to beneficiaries past and
present to discuss and debate – presenting in-depth analysis
and impact assessments, important
and power case study examples of
food fortification programs as well as
learnings and challenges to build on
so effective food fortification efforts can
carry on delivering in the future. There
will be a number of themes including
the roles of industry, government, academia and civil society; improving compliance and measurement; cost-benefit
analysis; modelling potential for impact
and the required investments.
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Geliştirilmiş Beslenme için Küresel İttifak Organizasyonu
GAIN, 9-11 Eylül 2015 tarihleri arasında, Tanzanya’nın Arusha
kentinde gıda zenginleştirmesi üzerine üç günlük küresel bir
zirveye ev sahipliği yapacak. Toplantı türünün ilk örneği olacak.
GAIN Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti hükümeti ile birlikte küresel olarak gıda zenginleştirmesi için ilgi, farkındalık ve yatırım
fikri uyandırma çabasının bir parçası olarak, güçlendirilmiş gelecek konulu zirveye ev sahipliği yapacak. Diğer ev sahipleri ise
Afrika Birliği (AU), The Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF),
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), USAID, Dünya Gıda
Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO).
Zirve, hükümetleri, akademisyenleri, teknik destekçileri, geçmişin ve şimdinin bağışçılarını ve bunların yanı sıra beslenme ve
gelişim topluluklarından uzmanları bir araya getirecek. Zirvede,
geleceğimize katkıda bulunacak etkili gıda zenginleştirme çabalarından öğrenilenler ve zorlukların yanı sıra gıda zenginleştirme
programlarının derin analizleri, etki
değerlendirmesi, önem ve güç
vaka çalışması örnekleri tartışılacak. Uygunluğu ve ölçümü artırma,
maliyet-kar analizi, etki ve gerekli
yatırımlar için potansiyel modeli çıkarma; endüstrinin, hükümetlerin,
akademisyenlerin ve sivil toplumun
rolleri de dahil olmak üzere birçok
tema zirvede yer alacak.
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Ethiopia to start
teff export
.................................................

Etiyopya
teff ihracatına başlıyor
Ethiopia is to begin the export of 18 million tons of Teff flour, one of the country’s major food staples, by
the next fiscal year, following the embargo set by the government on the export of Teff in 2006.
Etiyopya gelecek mali yıl ile birlikte 18 milyon tonluk teff ihracatına başlıyor. Ülkenin en önemli temel gıdalarından biri olan teff için Etiyopya hükümeti ihracat ambargosu koymuştu.
Teff, produced by 48 commercial farms throughout Ethiopia,
is decided to export of around 18 million tons by the next fiscal
year. According to the news of Addis Fortuna, the government
officially banned Teff exports in January 2006 on the grounds
that export is the main reason for the price surge. “Teff is becoming very popular in the international market although it is
still at its infancy to reach the level of market items like quinoa,
a gluten free seed,” Khalid Bomba, the Ethiopian Agricultural
Transformation Agency’s chief executive officer (CEO) told.
Khalid Bomba reminded that prices increased after quinoa
gained popularity and teff will not follow the same road. “We
will be implementing it in two major ways; the first is we will
not export raw grain and secondly, we will ensure that we will
not affect the domestic supply of the product in the country,”
Khalid stressed.
For the production of teff for export purposes by the fiscal year 2015/16, 6,000ha of land is to be cultivated. From
these farms, a yield of 2000 to 3000 kg of Teff per hectare is
expected, all of which will be exported. The exportation of the
product will expand to smallholder farmers, making sure that
the production in the country increases, according to Khalid.

Etiyopya’da toplam 48 ticari çiftlikte yetiştirilen teff için gelecek mali yılla birlikte 18 milyon ton dolaylarında ihracat yapılmasına karar verildi. Addis Fortuna’da yer alan habere göre,
Etiyopya hükümeti yurtiçi fiyat artışının temel sebebinin ihracat olması nedeniyle teff ihracatını 2006 yılında resmi olarak
yasaklamıştı. Etiyopya Tarımsal Dönüşüm Kurumu Genel Müdürü (CEO) Halid Bomba, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Teff, Kinoa ve glütensiz tohumların ulaştığı pazar seviyesine
ulaşamasa da uluslararası pazarda popüler olmaya başladı.”
Kinoa’nın kazandığı popülarite sonrasında ciddi anlamda fiyatlarının arttığını da hatırlatan Halid Bomba, teff’in bu
yönden kinoa gibi olmayacağını vurguladı ve ihracat uygulamalarını şöyle açıkladı: “Bunu iki şekilde uygulayacağız:
ilk olarak ham tahıl ihraç etmeyeceğiz, ikincisi ürünün ülkedeki stoklarını etkilemeyeceğiz.”
2015/16 mali yılında teff ihracatında kullanılmak üzere
yapılacak üretim için 6 bin hektarlık arazi kullanılacak. Bu
arazilerden hektar başına 2000 ile 3000 kg arasında teff
üretilecek ve hepsi ihraç edilecek. Halid Bomba’ya göre,
ülkedeki üretim arttıkça, bu uygulama gelecekte küçük
çiftlik sahiplerine kadar genişleyecek.

New Business Development Manager
for Mathews Company
.........................................................................................................

Mathews Company’e yeni iş geliştirme uzmanı
USA-based Mathews Company (MC), a global manufacturer of grain dryers, recently announced
that Jeff Cruzen will assume the role of Business Development Manager.
Tahıl kurutma makinelerinin dünya genelinde üretimini yapan ABD merkezli Mathews Company
(MC) Jeff Cruzen’in İş Geliştirme Müdürü olarak görev alacağını duyurdu.
Currently dedicated to international sales, Cruzen’s expanding role as Business Development Manager will lead
him to work closely with MC’s senior leadership and the

20

June • Haziran 2015

Şuanda uluslararası satış alanında görev alan Jeff Cruzen, Mathews Company’de İş Geliştirme Müdürü olarak
sorumluluk alacak; bu yeni görev onun Mathews Company
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sales and marketing team to form strategic plans that will develop a pipeline of new business opportunities for Mathews
Company. Cruzen will be focusing his efforts in three primary
areas: Expanding global brand awareness to increase international sales; Targeting and forming strategic partnerships
in the grain handling and storage industry; dryer dealer recruitment in areas where M-C has limited representation.
Cruzen has more than 31 years of experience, primarily
in agricultural sales and service, and a total of 17 years
with Mathews Company. “My whole life has been in agriculture,” says Cruzen. “I have a deep understanding from
not only a manufacturing standpoint, but, from the customer’s point of view,” which he says is a unique customer
base. “Understanding these nuances are important in order to match a potential customer’s needs with the right
product that will help customers realize maximum profit
potential,” says Cruzen.

için yeni iş fırsatları geliştirecek stratejik planlar oluşturmak
amacıyla MC’nin üst düzey liderlik, satış ve pazarlama takımlarıyla daha yakın ilişki kurması anlamına geliyor. Cruzen üç ana alanda görev alacak: uluslararası satışları artırmak için küresel marka farkındalığını genişletmek; tahıl
işleme ve depolama endüstrisinde stratejik ortaklıklar ve
hedeflemek kurmak; MC’nin tanıtımının sınırlı olduğu bölgelerde kurutma cihazları satışı için işe alımlarda yer almak.
Cruzen, ağırlıklı olarak tarımsal satış ve hizmet alanında
geçen 31 yıllık tecrübesiyle Mathews Company’de 17 yıldır
görev alıyor. Cruzen: “Tüm yaşamım tarım ile iç içeydi. Yalnızca üreticinin baktığı nokta değil aynı zamanda müşterinin bakış açısı konusunda da derin anlayışa sahibim. Bu da
müşteri tabanının farklılığını oluşturur. Bu farklılıkları anlamak,
yani potansiyel müşterinin ihtiyaçlarıyla, müşterinin maksimum kar potansiyelini yakalamasına yardım edecek doğru
ürünü bir araya getirmek çok önemli.” yorumunda bulundu.

FCI to sell wheat
in open market
...........................................

FCI, açık pazarda
buğday satacak
To liquidate surplus stocks and improve supply in the open market, the government has decided to
sell FCI wheat to bulk consumers from June in Punjab and Haryana, while from July in other wheat
growing states.
Hindistan hükümeti, artı stokları elden çıkarmak ve açık pazardaki tedariki artırmak için Hindistan
Gıda Şirketi FCI’nin Haziran ayından itibaren Penjab ve Haryana, Temmuz’dan itibaren de diğer
buğday üreten eyaletlerdeki müşterilere buğday satmasına karar verdi.
From April 1, the state-run Food Corporation of India
(FCI) started offloading wheat under the open market sale
scheme to non-wheat producing states at a reserve price
of Rs 1,550 per quintal plus freight charges. According
to the news of The Economic Times, FCI has so far been
able to sell only 400 tons wheat in non-wheat growing
states. In a fresh directive to FCI, the Food Ministry said,
"Besides continuing sale of wheat in non-wheat producing states, FCI will take action to liquidate surplus stock
of wheat from its depots located in Punjab and Haryana
during the period of June 2015 to March 2016."
FCI will sell wheat in other wheat producing states like
Madhya Pradesh from July and will continue till March
2016. Wheat will be sold to bulk consumers in wheat-producing states at Rs 1,550 per quintal, it said.
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Food Corporation of India (FCI), açık pazar uygulaması
altında 1 Nisan’dan itibaren buğday üretmeyen eyaletlere
nakliye ücretiyle beraber 100 kilosu 1,550 rupiden buğday vermeye başladı. Economic Times’ın haberine göre,
FCI bu zaman kadar buğday üretmeyen eyaletlere 400
ton buğday sattı. Gıda Bakanlığı FCI’ye verdiği talimatta
şunlara yer verdi: “Buğday üretmeyen eyaletlere buğday
satmanın yanında, FCI Haziran 2015 ve Mart 2016 tarihleri
arasında Pencab ve Haryana’da bulunan depolardaki artı
buğday stokunu da eritme görevini üstlenecek.”
FCI, Madhya Pradesh gibi diğer buğday üreten eyaletlere de Temmuz ayından itibaren buğday satacak ve bunu
2016 yılının Mart ayına kadar devam ettirecek. Söz konusu
buğdayların, buğday üreten eyaletlerde de toptan alıcılara
100 kilosu 1,550 rupiden satılacağı söyleniyor.
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In exportation Ulusoy
Flour has ascended
11 steps at once
................................................................

Ulusoy Un ihracatta
11 basamak birden yükseldi
One of the credible food suppliers which offer Turkish flour to the world, Ulusoy Flour has ascended
11 steps at once among the 1000 most exporting companies of 2014 announces Turkish Board of
Exporters (TİM).
Türk ununu dünyaya taşıyan güvenilir gıda tedarikçilerinden Ulusoy Un, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) tarafından açıklanan 2014 yılının en fazla ihracat yapan 1.000 firması arasında 11 basamak
birden yükseldi.
The first company of Samsun that operates in Borsa Istanbul Inc., Ulusoy flour has raised 11 steps higher when
compared to the previous year and took over the 513th
place according to the TİM 2014 data. Ulusoy Flour is the
5th company among the exporting flour manufacturers.
The CEO of Ulusoy Flour Günhan Ulusoy has declared
that as one of the greatest flour manufacturers of Turkey
within a period of 26 years they have reached a capacity which encompasses 80 countries in 5 continents.
Emphasizing the fact that their
company is one of the credible
food suppliers with 900 tons
of wheat processing capacity
daily, Ulusoy made the following
assessments: “We are increasing our sales capacity by our
developing internal and growing
external markets. Our turnover
has increased 5% in the first 3 months of 2015 compared
to the same period of the last year. At the end of the year
2016 we aim at reaching 1500 tons of production capacity
daily in order to be able to answer the increasing demand.”

PRODUCTION CAPACITY WILL
GO UP TO 1500 TONS DAILY
Indicating that the daily production capacity will go up to
1500 tons after the completion of the new factory investment in Samsun Organized Industrial Zone in 2016, Ulusoy
said “We have exported to 29 different countries including Samoa, Surinam and the Republic of Congo in 2014.
Among our medium and long term goals is to become a
global player in the industry by maintaining our growth with
new investments both in Turkey and in foreign countries”.
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Samsun’un Borsa İstanbul AŞ’de işlem gören ilk şirketi
olan Ulusoy Un, 2014 yılı TİM verilerine göre bir önceki yıla
göre 11 basamak birden yükselerek 513. sırada yer aldı.
Ulusoy Un, ihracat yapan un üreticileri arasında ise 5. sırada bulunuyor.
Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Günhan Ulusoy,
Türkiye’nin en büyük un üreticilerinden biri olarak 26 yıllık
bir süreçte 5 kıtada 80 ülkeye ihracat yapan bir kapasiteye ulaştıklarını söyledi. Günlük 900 ton buğday işleme
kapasitesi ile dünyanın güvenilir gıda tedarikçilerinden biri
olduklarının altını çizen Ulusoy,
şu değerlendirmelerde bulundu: “Gelişen iç piyasa ve büyüyen ihracat pazarlarımızla
satış kapasitemizi artırıyoruz.
Ciromuz 2015 yılı ilk üç ayında
geçen senenin aynı dönemine
göre yüzde 5 arttı. Artan talebi karşılayabilmek için 2016 yılı
sonunda günlük 1.500 ton üretim kapasitesine ulaşmayı
hedefliyoruz.”

ÜRETİM KAPASİTESİ GÜNLÜK
1.500 TONA ÇIKACAK
Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nde geçen yıl
temelleri atılan günlük 600 ton işleme kapasiteli yeni fabrika yatırımının 2016’da tamamlanmasının ardından günlük
üretim kapasitesinin 1.500 tona ulaşacağını belirten Ulusoy, “2014 yılında Samoa, Surinam ve Demokratik Kongo
Cumhuriyeti de dahil toplam 29 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Orta ve uzun vadede ise Türkiye ve yurt dışında yeni
yatırımlarla büyümemizi sürdürerek, sektörde global bir
oyuncu olmayı amaçlıyoruz.” dedi.
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University of Kentucky
opens new feed mill
................................................................

Kentucky Üniversitesi
yeni bir yem değirmeni açtı
University of Kentucky opened a new feed mill to
produce high-quality feed at the University Of Kentucky College Of Agriculture in Woodford County.

Kentucky Üniversitesi, Woodford bölgesindeki
Tarım Okulu’nda yüksek kalite yem üretebilmek
için yeni bir yem değirmeni açtı.

A new feed mill, designed to produce high-quality feed
in a user-friendly environment, has been opened at the
University Of Kentucky College Of Agriculture, Food and
Environment's C. Oran Little Research Center in Woodford County. The former mill was destroyed by fire in May
2013. The new mill is poised to take on the task of feeding
thousands of animals including sheep, poultry and cattle.
"This state-of-the-art feed center greatly enhances
our feed-mixing capabilities and will improve our nutritional research efforts through more precise blending of
diets to targeted nutrient levels," said Richard Coffey,
chair of the UK Department of Animal and Food Sciences. "Additionally, the computer-controlled automation and expanded ability to handle prepared diets in
bulk makes this feed center much more user-friendly
than our previous feed mills for those responsible for
preparing diets.
The new mill has the same footprint as the old mill, but
the storage silos were placed in a different location. The
mill allows the staff to accurately mix simple and more
complex diets and is automated in many ways, which is a
very important feature for effective research.”

Woodford bölgesinde bulunan Kentucky Üniversitesi’ne
bağlı Tarım Okulu’nun C. Oran Little Araştırma Merkezi’nde
kullanıcı dostu bir ortamda, yüksek kalite yem üretmek
için tasarlanan yeni bir yem değirmeni açıldı. Eski değirmen, 2013 yılının Mayıs ayında çıkan bir yangında kullanılmaz hale gelmişti. Yeni değirmen ise koyun, kümes hayvanları ve sığırlar da dahil olmak üzere binlerce hayvanı
besleyebilme fonksiyonuna devam edecek.
Kentucky Üniversitesi Hayvancılık ve Gıda Bilimleri Bölümü
Başkanı Richard Coffey, konuyla ilgili şunları söyledi: “Son teknoloji yem merkezi, hedeflenen beslenme düzenine katacağı
daha uygun beslenme programıyla bizim yem paçallama kapasitemizi büyük ölçüde arttıracak ve beslenmeyle ilgili araştırmalarımızı da geliştirecek. Buna ek olarak bilgisayar kontrollü
otomasyon ve hazırlanmış beslenme programlarını yürütebilme
kolaylığı, yem merkezimizi beslenme programı hazırlamakla
yükümlü eski değirmenlerden çok daha kullanışlı bir hale getirecek. Yeni değirmen eski değirmenle aynı alanda yer alıyor
ancak depolama siloları farklı bir bölgeye yerleştirilmiş durumda. Ekibin daha basit ve karmaşık besinleri tam doğru şekilde
karıştırmasını sağlayacak olan değirmen, birçok açıdan daha
otomatik ki bu da etkili bir araştırma için çok önemli.

ADM progresses toward environmental goals
...............................................................................................................

ADM ekolojik hedeflerine doğru ilerliyor
Archer Daniels Midland Company reported progress toward environmental goals in reducing its
use of water and energy consumption.

Archer Daniels Midland Company su ve enerji
tüketimini azaltma konusundaki ekolojik hedeflerine doğru ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Through the implementation of hundreds of energy efficiency projects and major operational improvements in
water reuse and recovery at large processing plants, Archer
Daniels Midland Company (ADM) has been able to sharply
reduce its use of water and energy per unit of production

Archer Daniels Midland Company (ADM), uygulanan
yüzlerce enerji verimliliği projeleri, büyük işleme tesislerinde
gerçekleştirilen suyun yeniden kullanımına dair kapsamlı
operasyonel gelişmeler ve iyileştirmeler neticesinde, son
yıllarda su ve enerji yoğunluğu olarak da bilinen birim başı-
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(known as water and energy intensity) in recent years.
In its latest Corporate Responsibility report, the company announces that it has reduced water intensity 19.1
percent since 2008, and that energy intensity has declined 17.3 percent since 2010. Both of these figures put
the company ahead of its goal of achieving a 15 percent
reduction in each area by the years 2018 and 2020, respectively. Carbon emissions since 2010 have fallen 8.6
percent per unit of production; this progress puts the
company on track to reach its goal of a 15 percent intensity reduction by 2020.
“Driving operational efficiencies is a pillar of our efforts to
deliver even better earnings and returns to investors, and
it’s also an essential element of our work to lessen ADM’s
environmental footprint,” said Bill Manley, the company’s
Technology Center Lead. “We’re pleased with the progress
we’ve made on both fronts to date, and with hundreds of
additional projects in our pipeline, we believe there remain
significant opportunities to deliver strong shareholder value and improved environmental performance.”

na su ve enerji kullanımını büyük oranda azaltmayı başardı.
Şirket son Kurumsal Sorumluluk raporunda 2008 yılından bu yana su yoğunluğunu yüzde 19,1, enerji yoğunluğunu ise 2010 yılından bu yana yüzde 17,3 oranında azalttığını duyurdu. Bu tablo şirketin 2018 ve 2020 yıllarında her
iki alanda da yüzde 15 oranındaki tasarruf hedefinin çok
ötesine geçtiğini gösteriyor. Karbon emisyonu 2010 yılından bu yana birim başına yüzde 8,6 oranında azaldı ve bu
ilerleme şirketin 2020 yılında yoğunluğu yüzde 15 oranında
azaltma hedefini aşmış olduğunu kanıtlıyor.
Şirketin Teknoloji Merkezi lideri Bill Manley konuyla ilgili
olarak şu açıklamayı yaptı: “Operasyonel verimlilik oluşturmak, çabalarımızın en önemli dayanağı; bu sayede yatırımcılara daha çok kazanım ve geri dönüşüm sunuyoruz.
Bu aynı zamanda ADM’nin ekolojik ayak izini azaltma hedefinin en temel unsuru.” Manley, şunları ekledi: “Her iki
konuda da kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz; ajandamızdaki yüzlerce projeyle birlikte güçlü bir hissedar değeri
ve geliştirilmiş ekolojik performans yaratabilmek için hala
önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz.”

South Korea to build grain terminal in Cambodia
........................................................................................................................

Güney Kore, Kamboçya’da yeni bir tahıl terminali
inşa ediyor
MOF said "In order to develop a grain terminal in Cambodia, we will begin a feasibility study to determine an
appropriate location, proper business scale, commercial viability, and how to fund the project." The project is
a result of an agreement between the South Korean and
Cambodian governments at the 2014 ASEAN-Republic
of Korea Commemorative Summit in December 2014.
The two governments
agreed on developing a logistics system by sharing
the Mekong River for continuous growth of grain industry in Cambodia. MOF
said, "Cambodia's grain
export is sharply increasing thanks to the government's agricultural policy,
but an effective logistics
system to support the exports has not been prepared." MOF will establish
a detailed business plan on
developing a grain terminal
business in Cambodia and attract local companies at
the initial state to grow the business.
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Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı (MOF),
“Kamboçya’da tahıl terminali geliştirebilmek için fizibilite çalışması yapacağız. Bu sayede uygun lokasyonu, iş
ölçeğini, ticari değerini ve proje fonunun nasıl oluşturulacağını belirleyeceğiz” açıklamasında bulundu. Bu proje 2014 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen ASEAN-Kore
Cumhuriyeti Anma Töreni’nde bir araya gelen Güney Kore
ve Kamboçya hükümetlerinin
yaptığı anlaşmanın bir sonucu.
İki hükümet de Kamboçya’daki tahıl endüstrisinin sürekli
gelişimi için Mekong Nehrini
paylaşarak lojistik bir sistem
geliştirme üzerinde mutabakat yaptı. MOF, açıklamasında
Kamboçya’nın tahıl ihracatının, hükümetin tarım politikası
sayesinde kısa sürede arttığını
ancak ihracatı destekleyecek
etkili bir lojistik sisteminin henüz hazırlanmadığını belirtti.
Bakanlık, Kamboçya’da tahıl
terminali işletmesi geliştirmek
için detaylı bir iş planı oluşturacak ve bu işletmeyi büyütmek için başlangıçta yerel firmalarla anlaşacak.
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Cargill to acquire 51%
stake in Ekol Gida
................................................................

Cargill, Ekol Gıda’nın
%51’ini satın aldı
Cargill has announced the acquisition of 51 percent stake in Ekol Gida which is one of the major leading
premix and feed additives producers in Turkey.
Cargill, Türkiye’nin önde gelen ön karışım ve yem katkı maddeleri üreticisi Ekol Gıda’nın yüzde
51’ini satın aldığını duyurdu.
Cargill’s animal nutrition business has agreed terms to
acquire a majority stake in Ekol Gida, a leading company
operating in premix and feed additives markets in Turkey.
The deal, which is subject to regulatory approvals, is expected to close in summer 2015.
“Customers will gain access to Cargill’s extended product portfolio and technical expertise for an enhanced experience. The commercial focus will be on Turkey and selected export markets” says Mark Poeschl, Vice President
and Group Director of Cargill’s animal nutrition business.
“We are proud for Ekol Gida to make this significant step
together with Cargill. The deal will leverage our established
customer network in premixes, feed additives and our profound market knowledge. The management team will remain committed to continue serving our existing customer
base,” says Serhad Celik, Ekol Gida’s General Manager
and one of its founding shareholders.

Cargill’in hayvan beslenmesiyle ilgili birimi, Türkiye’de ön
karışım ve yem katkı maddeleri alanında faaliyet gösteren lider firma Ekol Gıda’nın çoğunluk hissesi için satış anlaşmasını
tamamladı. Düzenleyici makam onayına tabi olan anlaşmanın
2015 yılının yaz aylarında tamamlanması bekleniyor.
Cargill’in hayvan beslenmesi birimi Başkan Yardımcısı ve
Grup Direktörü Mark Poeschl konuyla ilgili şu yorumda bulundu: “Müşteriler daha zengin bir deneyim için Cargill’in geniş
ürün portfolyosuna ve teknik alandaki uzmanlığına ulaşabilecekler. Ticari odak noktası Türkiye ve seçilmiş ihracat pazarları
olacak. Böylesi önemli bir adımı Cargill ile birlikte atmaya karar verdiği için Ekol Gıda adına gururluyuz. Ekol Gıda’nın Genel Müdürü ve kurucu ortaklarından biri olan Serhat Çelik de
“Anlaşmamız ön karışım ve yem katkı maddelerinde mevcut
olan müşteri ağımızı ve derin pazar bilgimizi güçlendirecek.
Yönetici ekibimiz hâlihazırdaki müşteri tabanımıza hizmet etmeye devam edecek” yorumunda bulundu.

K-State to host food security conference
............................................................................................................

K-State, gıda güvenliği konferansına ev sahipliği yapıyor
Kansas State University will host the 2015 International Grain Quality and Food Security Conference August 3-6, 2015. The conference will be a platform to discuss current challenges and preparedness on grain quality and food security issues.
Kansas State Üniversitesi, 3-6 Ağustos 2015 tarihleri arasında 2015 Uluslararası Tahıl Kalitesi ve
Gıda Güvenliği Konferansını düzenliyor. Konferans, tahıl kalitesi ve gıda güvenliği konularındaki
mevcut zorlukların ve hazırlıkların tartışılacağı bir platform olacak.
2015 uluslararası Tahıl Kalitesi ve Gıda Güvenliği konferansı
tarım ve gıda endüstrisinin tüm bölümlerinden bilim adamları,
mühendisler, ekonomistler ve profesyonellerden oluşan ziyaretçi ve konuşmacıların katılımıyla Kansas State Üniversi-
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2015 International Grain Quality and Food Security Conference will be hosted by Kansas State University through
the attendance of participants and presenters like scientists,
engineers, economists and professionals from all aspects of
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tesi tarafından gerçekleştirilecek. Üreticiler, araştırmacılar, tedarikçiler, tahıl araştırma hizmetleri verenler ve daha birçokları
konferansa katılacak ve 2050 yılına kadar 9 milyar insanın
beslenmesinde karşılaşılacak sorunlar için nasıl hazırlıklı
olunacağını tartışacaklar. Tahıl Bilimleri bölümünden Doçent
Dr. Kingsly Ambrose, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı
yaptı: “Konferansın amacı fiziksel ve ekonomik erişilebilirlik
sağlamak amacıyla tahıl bazlı gıda, yem, lif ve yakıt tedarik
zincirinde teknik, bilimsel ve ekonomik fırsatlar ve sorunlar
üzerine küresel bir sempozyum sağlamak.
Tartışmalar tarım ve gıda endüstrisiyle alakalı konularda
yapılan araştırma-tabanlı bilgiler üzerine odaklanacak. Tartışma
konuları ise şöyle: kalitenin karakterize edilmesi, tahılların, yağlı
tohumların ve biyo-süreçten geçmiş beraber ürünlerin güvenlik
özellikleri, etkili faaliyet ve yönetim sistemleri geliştirme, küresel pazarlar ve biyo-proses endüstriler için yüksek değerde,
güvenli ve biyo-güvenli tahıllar sağlamada pazar zincir teknolojilerinin faydalarının belirlenmesi ve yaygınlaştırılması.

the agricultural and food industry. Individuals including producers, researchers, suppliers, grain inspection services and
more will attend and learn how to prepare for the challenge of
feeding 9 billion people by 2050. “The goal of the conference
is to provide a global symposium on the technical, scientific
and economic opportunities and challenges involved in global grain-based food, feed, fiber and fuel supply chains to assure food security through physical and economic access,”
says Kingsly Ambrose, assistant professor in grain science.
Discussions will center around the current research-based knowledge on all things related to the agricultural and
food industry. Topics include characterization of quality and
safety attributes of cereals, oilseeds, and bioprocess coproducts; developing efficient operating and management
systems; and quantifying and disseminating the impact of
market-chain technologies on providing high value, foodsafe, and biosecure grains for global markets and bioprocess industries.
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G3 to study building grain terminal
at Port Metro Vancouver
..............................................................................................

G3, Port Metro Vancouver’da tahıl ambarı kurmaya hazırlanıyor
G3 Global Holdings announced that it will study the feasibility of building a grain terminal at Port
Metro Vancouver by 2019, which would boost competition among Canadian grain handlers vying
to buy farmers' crops when completed.
G3 Global Holdings, 2019 yılına kadar Kanada’daki Port Metro Vancouver’da bir tahıl terminali kurmak için fizibilite çalışmaları yapacağını duyurdu. Söz konusu tahıl terminali tamamlandığında çiftçilerin ürünlerini satın almak için birbiriyle yarışan Kanadalı tahıl işleyicileri arasındaki rekabet artacak.
Canada-based G3, which agreed in April to buy a controlling stake in grain handler CWB, will consider building at
Lynnterm West Gate on the North Shore of Canada's busiest
port, with leaseholder Western Stevedoring as a partner. It
would be the first new grain terminal at the port since 1968,
and expand the reach of CWB, which currently owns facilities to move grain east from the Prairies of Canada, which is
the world's second wheat-exporting
country.
According to the news of Reuters,
G3 is considering a design to handle
longer trains than at any other Canadian port terminal, with shorter
unloading times, said G3 Chief Executive Karl Gerrand. Those features may make the terminal more
efficient for deliveries, he said.

Nisan ayında, tahıl işleyicisi CWB’nin hakim hissedarı olan
Kanada merkezli G3, Kanada’nın en işlek limanının kuzey
kıyısında bulunan Lynnterm West Gate’de kiracı ortağı Western Stevedoring ile birlikte inşaata başlamayı düşünüyor.
Bu, 1968 yılından bu yana inşa edilen ilk tahıl terminali olacak ve şuanda dünyanın 2. büyük buğday ihracatçısı olan
Kanada’nın otlaklarında yetişen tahılları doğuya ulaştıran
sisteme sahip CWB’nin erişim ağını genişletecek.
Reuters’un haberine göre
G3 Genel Müdürü Karl Gerrand, G3’ün daha kısa süren
ürün yükleme müddetiyle birlikte Kanada’nın başka hiçbir
liman terminalinde olmayan
uzunlukta vagonlar tasarlamayı planladığını belirtti.

Saudi Arabia interested in importing Kazakh grain
......................................................................................................................................

Suudi Arabistan Kazakistan’dan tahıl ithal edecek
In recent years, Saudi Arabia has been increasing its grain
imports in pursuance of the policy adopted in 2008 to reduce
domestic production of wheat, and completely phase out
wheat cultivation by 2016. The main reason behind the policy
is exhaustion of the country's water resources. According to
the news of Tengrinews, the chairman of the Riyadh Chamber of Commerce and Industry Abdul Rahman Al-Zamil
spoke about importing Kazakhstan's grain at the KazakhSaudi Arabian business forum held in Astana. “This year we
must pay attention to two things: first, once the Chamber of
Entrepreneurs of Kazakhstan and Saudi Arabia step up their
joint work, together with the Ministry we must find a practical solution, so that the Government of Kazakhstan provides
preferences to stimulated export of Kazakh grain to Saudi
Arabia. Kazakhstan’s grain is of high quality and I hope we
won’t have any problems with importing it again,” he said.
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Suudi Arabistan 2008 yılında buğday üretimini düşüren
ve 2016 yılında da tamamen kaldıracak olan uygulamanın ardından tahıl ithalatını artırdı. Bu uygulamanın ardındaki asıl sebep ise ülkedeki su kaynaklarının tükeniyor
olması. Tengrinews’in haberine göre, Riyad Ticaret ve Endüstri Odası Başkanı Abdul Rahman Al-Zamil, Astana’da
gerçekleşen Kazakistan-Suudi Arabistan iş forumunda
Kazakistan’dan tahıl ithal etmeyi planladıklarını belirtti.
Al-Zamil, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yıl iki
şeye öncelik vermeliyiz. İlk olarak, Kazakistan Girişimciler Odası ve Suudi Arabistan ortak bir çalışma başlattı.
Bakanlık ile birlikte pratik bir çözüm bulmalıyız. Böylece
Kazakistan hükümeti Kazakistan tahılının ihracatı için Suudi Arabistan’ı tercih edebilir. Kazakistan tahılının kalitesi yüksek ve umuyorum ki ithalat konusunda bir sorunla
karşılaşmayız.”
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Flour Industrialists
evaluated the new season
in Istanbul
...................................................................

Un sanayicileri İstanbul’da
yeni sezonu değerlendirdi
Expanded industry meeting which was organized by
Marmara Flour Industrialists Association with the theme
“2015 Wheat Harvest in Turkey and World” was held in
Istanbul Elit World Hotel on 29-30 May 2015. During the
opening ceremony of the meeting realized on Saturday, 30
May, Kadir Kale, the President of Marmara Flour Industrialists’ Association gave the first speech. Starting his opening speech with the fact that the very first data about the
new season harvest of Turkey is pleasing for the industry,
Kale wished wealthy and productive season for everyone.

NEW INCENTIVE OF TMO WILL
INCREASE WHEAT QUALITY
After Kale, E. Günhan Ulusoy, the President of Turkish
Flour Industrialists’ Federation (TFIF) gave a speech. Ulusoy firstly gave information about meeting that he made
with Mesut Köse, the President of Turkish Grain Board
(TMO) as a new federation management. Ulusoy said:
“As you know, we were appointed as the new management of the federation on 2 May. We visited TMO President in his Office on 14 May. We discussed a range of
ideas on purchase policies of TMO, imported wheat sale,
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Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği’nin düzenlediği “Türkiye’de ve Dünyada 2015 Buğday Hasadı” konulu genişletilmiş sektör toplantısı, 29-30 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul Elit World Hotel’de gerçekleştirildi.
Toplantının 30 Mayıs Cumartesi gerçekleştirilen açılışında ilk konuşmayı Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kale yaptı. Açılış konuşmasına Türkiye’de yeni sezon hasadıyla ilgili ilk verilerin
sektör açısından memnuniyet verici olduğunu belirterek
başlayan Kale, herkese bol ve bereketli bir sezon diledi.

TMO’NUN YENİ TEŞVİKİ
BUĞDAY KALİTESİNİ ARTTIRACAK
Kale’nin ardından Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
(TUSAF) Başkanı E. Günhan Ulusoy söz aldı. Ulusoy, konuşmasının başında öncelikle yeni federasyon yönetimi
olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Mesut
Köse’yle yaptıkları görüşme hakkında bilgiler verdi. Ulusoy,
şunları dile getirdi: “Bizler federasyonumuzun yeni yönetimi
olarak bildiğiniz gibi 2 Mayıs’ta seçildik. 14 Mayıs tarihinde
de TMO Genel Müdürümüz bizi makamlarında kabul ettiler. Burada TMO’nun alım politikaları, ithal buğday satışı;
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“NOVEMBER PRICE OF TMO IS AROUND 930-950 TRY/TON”
“TMO’NUN KASIM AYI FİYATI 930-950 TL/TON ARASINDA OLUR”
Giving speech at opening meeting of Marmara Flour
Industrialists’ Association, Mesut Köse, the president of
Turkish Grain Board (TMO), started his speech by reminding that there is a decrease of 14 percent in wheat production due to bad weather conditions last season. Stating
that expectations about the new season are high, President Köse advised industrialists to meet their raw material
needs as long as harvest intensifies and TMO’s November
price of Anatolian Red Hard wheat (AKS) will presumably
be around 930-950 TRY/ton.
Saying “Nearly the best yield is expected in Turkey this
year”, Köse gave information about the new season: “Total
grain production which was 32.5 million tons last year is
estimated to reach to 39 million tons this year. Wheat production will increase 18 percent in comparison to last year
and production will be around 22.5 million tons. According
to TMO’s unofficial estimate, wheat consumption will be
around 19.5 million tons. Wheat price is around 825-860
TRY/ton where the harvest started, however AKS wheat
price is 841 TRY/ton and wheat for pasta is 920 TRY/ton
when Turkey average considered.
As harvest period started, there are many demands
from all over Turkey for TMO to announce 2015 intervention prices. As TMO, we already have our intervention
policy. But it is important for us to do healthy observations about the market, to enter the market with right
prices in right time. We didn’t intervene in the market in
specific times.
I advise you to meet your raw material needs as long as
harvest intensifies. It is not possible for TMO to sell wheat
with low prices. We are a large organization having enormous costs, meeting the expenses with the products that
we buy and sell. As these costs influence the products
that we buy, prices go up. So we cannot have very low
prices. For instance, I guess that our price for Anatolian
Red Hard Wheat in November is around 930, 940, 950
TRY/Ton although not yet certain. These are base prices.
The industry should plan accordingly.”
Also in his speech, Mesut Köse, the President of
TMO, mentioned the studies on TMO’s solutions of for
the market issues and shared the growth in their incentives for quality wheat production, new solutions to
storage problem and gaining from campaigns aiming at
bread waste.

Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği toplantısının açılışında konuşan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Mesut Köse, konuşmasına bir önceki sezonda yaşanan
olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam buğday üretiminde
yüzde 14’lük bir düşüş olduğunu hatırlatarak başladı. Ardından yeni sezonla ilgili beklentilerin yüksek olduğunu aktaran Genel Müdür Köse, un sanayicilerine hammadde ihtiyaçlarını hasat yoğunlaştıkça yapmaları yönünde tavsiyede
bulundu ve TMO’nun Kasım ayı AKS buğday satış fiyatının
tahminen 930 ile 950 TL/ton arasında olacağını söyledi.
“Bu yıl Türkiye’de neredeyse tüm zamanların en verimli
rekoltesi bekleniyor.” diyen Köse, yeni sezon için şu bilgileri
verdi: “Geçen yıl 32,5 milyon ton olan toplam hububat üretimimizin bu yıl yaklaşık 39 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Buğday üretiminde geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık yüzde 18
artış yaşanacak ve üretim 22,5 milyon ton civarında seyredecek. TMO olarak bizim gayri resmi tahminlerimize göre buğday tüketimi de 19,5 milyon ton civarında gerçekleşecek.
Hasadın başladığı bölgelerde buğday fiyatları 825 ile 860
TL/ton aralığında seyrediyor ancak Türkiye geneli ortalamasına baktığımızda AKS buğday fiyatı 841 TL/ton, makarnalık
buğday ise 920 TL/ton civarında işlem görüyor. Tabi hasat
dönemine girilmesi nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından
TMO’nun 2015 yılı müdahale alım fiyatlarını açıklaması yönünde talepler geliyor. TMO olarak müdahale politikalarımız
hazır. Ancak piyasa gözlemlerimizi sağlıklı yapmamız, doğru
zamanda ve doğru fiyatlarla piyasaya girmemiz önem taşıyor. Belli dönemler piyasaya müdahale etmediğimiz de oldu.
Sizlere tavsiyem hammadde ihtiyaçlarınızı hasat yoğunlaştıkça karşılamanız. TMO’nun çok ucuz fiyatlarla hammadde satabilmesi mümkün değil. Çünkü ciddi maliyetleri
olan, bütün giderlerini alım-satım yaptığı ürünlerden karşılayan çok büyük bir teşkilatız. Satın aldığımız ürünlere bu
maliyetler yansıdığı için fiyatlarımız yükseliyor. Dolayısıyla
çok düşük bir satış fiyatımız olmaz. Örneğin Kasım ayı AKS
satış fiyatımızın, kesin olmamakla birlikte 930, 940, 950 TL/
ton civarlarında olacağını tahmin ediyorum. Bunlar dip rakamlar. Sektörün kendini buna göre planlaması gerekiyor.”
Konuşmasının devamında TMO’nun piyasadaki sorunların çözümüne yönelik çalışmalarından bahseden TMO
Genel Müdürü Mesut Köse, kaliteli buğday üretimine
yönelik teşviklerde yaptıkları artışı, depolama sorununa
yönelik yeni çözümleri ve ekmek israfına yönelik kampanyanın kazanımlarını katılımcılarla paylaştı.

policies towards producer, consumer and industrialists,
protein-related price gap policies of TMO, precautions for
anti-bread ideas. Here I would like to share protein and
pests related incentive system which TMO will implement
in purchase scale this year. We hope that this system will
pave the way both for wheat farming in Turkey and for

üretici, tüketici ve sanayicilere yönelik politikalar, TMO’nun
proteine bağlı fiyat farkı politikası, ekmek karşıtı görüşlere
yönelik tedbirler olmak üzere geniş kapsamlı bir çerçevede
görüş alışverişinde bulunduk. Burada özellikle TMO’nun bu
yıl alım baremlerine uygulayacağı protein ve süneye bağlı
pirim sistemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu uygulama-
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flour industry because we have been complaining about
inadequate number of quality wheat for years. This price
practice will support our farmers to make quality production as it is needed by industrialists. I believe that this incentive will make Turkish flour industry stronger and more
competent in international markets in the long term.”

“WE MAY FACE SURPRISES DESPITE
BOUNTIFUL HARVEST EXPECTATIONS”
Mentioning the global wheat market also in his speech,
Günhan Ulusoy talked about the influence of FED decisions on the market and said: “We all show attention to
FED decisions now. Although today we receive it negatively we have been facing an unusually positive situation
for 6-7 years because an incredible monetary expansion has been realized; liquidity has risen enormously,
increased liquidity caused both exchange rates to decrease and we had good economic conditions. Now the
opposite will be coming slowly. Although we expect a
bountiful harvest in our own country we may face some
surprises because of macroeconomic reasons. Definitely
we should keep that in mind. Being an industrialist has
always been hard; there has been an intensive competence environment. Thus I believe that flour industry is
experienced about crises and it will successfully overcome potential crises.”

“ALL THE INDUSTRY MEMBERS
SHOULD TAKE ACTION AGAINST
ANTI-BREAD COMMENTS”
Günhan Ulusoy mentioned about some negative
comments about bread consumption before he finished his speech. Saying that farmers, bakers, flour
industrialists and other industry stakeholders should
take action together about anti-bread issue, Ulusoy
stated that flour industry cannot fight anti-bread comments by itself, and that industry stakeholders should
unite in this situation. Indicating that they, as flour industrialists, do their part about anti-bread comments,
Ulusoy informed the audience about their available or
future works on this issue.
After the opening speech, Dr. Fred Brouns from Maastricht University made a presentation. Being head of an
organization operating globally against smear campaigns
for wheat products, Dr. Fred Brouns talked about healthy
features of grains and explained that smear campaigns
for wheat products are far from being scientific.
First session of the meeting ended after the presentations of Güneş Birgen from Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş.,
Cem Sönmez from McDonald & Pelz EMEA, İlhan Derya
Umut from Tur-Un Gıda San. Tic. A.Ş. about harvest expectations. Second session of the meeting Kadir Kale,
the President of MBUSD, shared all the assessments
about wheat before harvest from all the regions.
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nın Türkiye’de hem buğday tarımının hem de un sanayinin
önünü açacağını umuyoruz. Çünkü yıllardır ülkemizde kaliteli
buğdayın yetersiz olduğundan şikayet ediyorduk. Ama bu fiyat uygulaması, çiftçilerimizi mutlaka sanayicinin ihtiyaç duyduğu şekilde kaliteli üretim yapmaya teşvik edecektir. Uzun
vadede bu teşvikin Türk un sanayini daha güçlü ve uluslararası piyasalarda daha rekabetçi kılacağına inanıyorum.”

“BOL HASAT BEKLENTİSİNE RAĞMEN
SÜPRİZLERLE KARŞILAŞABİLİRİZ”
Konuşmasının devamında dünya buğday piyasalarıyla ilgili
konulara değinen Günhan Ulusoy, FED kararlarının piyasadaki etkisine değindi ve şunları aktardı: “FED kararları artık
hepimizin dikkat ettiği bir nokta. Bu durumu bugün olumsuz
gibi algılasak da aslında son 6-7 yılda olağanın dışında iyi
bir durumla karşı karşıyaydık. Çünkü inanılmaz bir parasal
genişleme gerçekleştirildi, likidite çok yükseldi, likiditenin
yükselmesi hem kurları hem faizleri aşağı çekti ve rahat bir
ekonomik ortam yaşadık. Şimdi bunun tersine bir ortam yavaş yavaş geliyor olacak. Her ne kadar biz kendi ülkemizde
bol bir hasat bekliyor olsak da makroekonomik nedenlerden
dolayı bazı sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bunu mutlaka aklımızda tutmamız lazım. Sanayiciliğimizin işi hep zordu çünkü her
zaman yoğun bir rekabet ortamındaydı. Dolayısıyla un sanayisinin krizler konusunda oldukça tecrübeli olduğuna ve
olası krizleri de başarıyla atlatacağına inanıyorum.”

“TÜM SEKTÖR PAYDAŞLARI EKMEK KARŞITI
AÇIKLAMALAR İÇİN HAREKETE GEÇMELİ”
Günhan Ulusoy, konuşmasını noktalamadan önce ekmek tüketimine yönelik yapılan bazı olumsuz açıklamalara
da değindi. Ekmek karşıtlığı konusunda çiftçinin, fırıncının,
un sanayicisinin ve diğer tüm sektör paydaşlarının birlikte
hareket etmesi gerektiğini belirten Ulusoy, tek başına un
sanayinin ekmek karşıtı açıklamalarla mücadele etmesinin
yetmeyeceğini, sektör paydaşları arasında bu konuda bir
birlik oluşturulması gerektiğini belirtti. Ekmek karşıtı açıklamalarla ilgili un sanayicileri olarak kendilerine düşenleri
yaptıklarını belirten Ulusoy, bu konuda yürüttükleri ve yürütecekleri çalışmalar hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.
Toplantıda açılış konuşmalarının ardından Maastricht
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fred Brouns, bir sunum yaptı.
Buğday ürünleri karşıtı karalama kampanyalarına karşı dünya çapında faaliyet gösteren bir ekibin başında olan Prof. Dr.
Fred Brouns, sunumunda hububat ürünlerinin sağlık üzerindeki yararlı etkilerini anlattı ve buğday ürünleri karşıtı olumsuz (karalama) kampanyalarının bilimsel gerçeklerden uzak
yönlerini açıkladı. Toplantının ilk oturumu; Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş.’den Güneş Birgen, McDonald & Pelz EMEA’dan
Cem Sönmez ve Tur-Un Gıda San. Tic. A.Ş.’den İlhan Derya
Umut’un, dünyada hasat beklentilerine yönelik sunumlarıyla
noktalandı. Toplantının ikinci oturumunda ise MBUSD Başkanı Kadir Kale’nin moderatörlüğünde tüm bölgelerden hasat öncesi buğday değerlendirmeleri alındı.
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IMAGES FROM IDMA 2015 - I
İDMA 2015’DEN KARELER - I

“We targeted millers searching new investment areas;
we reached our target”
“Yeni yatırım alanları arayan değirmencileri
hedefliyorduk, hedefimize ulaştık”

“A good beginning
to be in Turkey”
“Türkiye’de bulunmak için
iyi bir başlangıç”
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“There isn’t any other exhibition as quality,
high level as this one in our industry”
“Sektörümüzde bu kadar kaliteli,
üst düzey başka bir fuar yok”

“IDMA proved its importance once again”
“İDMA bir kez daha ne kadar önemli
bir fuar olduğunu kanıtladı”
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“Visitors are highly relevant,
by this means we can pinpoint”
“Ziyaretçi tamamen konuyla ilgi,
bu sayede nokta atışı yapabiliyoruz”

“The number of foreign visitors were
high in comparison to the previous year”
“Yurtdışı ziyaretçi sayısı ise
önceki yıla göre daha yüksekti”
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“A more extensive, more systematic
and international exhibition…”
“Daha kapsamlı, daha sistemli
ve uluslararası bir fuar…”

“Absolutely, it was a high level organization”

“Kesinlikle üst düzey bir organizasyondu”
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“Tüm ziyaretçiler profesyonel
ve sektördendi”
“All the visitors were professionals
and industry-related”

“Of the visitors, 95 percent were foreign,
5 percent were Turkish”
“Ziyaretçilerin yüzde 95’i yabancı,
yüzde 5’i Türk”
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“Promotion works of Parantez Fair
has reached very far places”
“Parantez Fuarcılık’ın tanıtımı oldukça
uzak yerlere kadar ulaşmış”

“We had chance to meet many
customers during the exhibition”
“Fuar süresince birçok müşteriyle
beraber olma fırsatı yakaladık”
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BUSINESS SCALE, CAPACITY

PLANNING AND INACTIVE CAPACITY
İŞLETME ÖLÇEKLERİ, KAPASİTE
PLANLAMASI VE ATIL KAPASİTE
In many parts of the world, several industries have problems about capacity usage. Turkey is one of these countries, especially in flour milling. It is
stated that capacity usage in milling is around 90 percent in USA and almost
100 percent in England. World average is around 65 percent. In Turkey, this
is barely 45 percent. Total flour milling capacity of Turkey is 3 times more
than its own consumption amount. This also shows an uncontrolled growth in
Turkish flour industry and inability of investors in scale and capacity planning.
Dünyanın birçok ülkesinde, birbirinden farklı sektörlerde kapasite kullanımıyla
ilgili sıkıntılar söz konusudur. Türkiye de bu ülkelerden biridir, özellikle de un
değirmenciliği noktasında. Değirmencilikte kapasite kullanım oranının ABD'de
yüzde 90'larda olduğu, İngiltere'de de yüzde 100'e yaklaştığı belirtilmektedir.
Dünya ortalaması ise yüzde 65'lerdedir. Türkiye'de ise bu oran yüzde 45'leri
ancak bulmaktadır. Türkiye’nin toplam un öğütme kapasitesi ise kendi tüketiminin 3 katıdır. Bu da hem Türkiye un sanayindeki kontrolsüz büyümeye hem de
yatırımcıların ölçek ve kapasite planlamalarındaki eksikliğe işaret etmektedir.
Production capacity which is one of the
criteria for production capability of a business is defined as production amount that
a business reaches by using available production elements rationally in a specific
time. Business scale - size of a business – is
described as volume of all the means of production that are gathered by an enterprise.
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Bir işletmenin üretim yeteneğinin ölçütlerinden birisi olan üretim kapasitesi, işletmenin belirli bir süre içerisinde mevcut üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak
meydana getirebileceği üretim miktarı olarak
tanımlanmaktadır. İşletme ölçeği, yani işletmenin büyüklüğü ise girişim tarafından bir
araya getirilen üretim araçlarının tümünün

June • Haziran 2015

45

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

In general, businesses are characterized as large, medium, small or micro businesses in terms of various criteria such as the number of employees, annual turnover
and balance value. Production capacity is also one these
significant criteria.

hacmi olarak nitelendirilmektedir. İşletmeler genellikle çalışan sayısı, yıllık ciro ve bilanço değerleri gibi birçok farklı
kritere göre büyük, orta, küçük ve mikro işletmeler olarak
sınıflandırılmaktadır. Üretim kapasitesi de bu sınıflandırmadaki önemli kriterlerden biridir.

It is possible for businesses to work 8, 16 or 24 hours a
day. Dr. Zeki Atıl Bulut, lecturer at Dokuz Eylül University,
states in his article about capacity planning that a plant
working 8 hours a day should be three times larger than a
plant working 24 hours a day in order to reach a specific
production level. Similarly, production activity of a plant
may continue 5, 6 or 7 days a week. According to Dr. Bulut, the more working hours increase, the less machinery
equipment is needed to reach a specific production level.
In addition, intense work in a small plant makes general
expenses per unit decrease.

İşletmelerin günde 8, 16 veya 24 saat çalışmaları mümkündür. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr.
Zeki Atıl Bulut, kapasite planlamasıyla ilgili bir makalesinde
günde 8 saat çalışan bir tesisin, belli bir günlük üretim düzeyine ulaşılabilmesi için günde 24 saat çalışan bir tesisten üç
kat daha büyük olması gerektiğini belirtiyor. Benzer şekilde
işletmelerin üretim faaliyetleri de haftada 5, 6 veya 7 gün
sürebilir. Dr. Bulut’a göre çalışılan saat sayısı arttıkça, belli
bir üretim düzeyine ulaşmak için gerekli makine araç-gereç
sayısı da düşer. Ayrıca, küçük bir tesisin yoğun bir şekilde
kullanılmasıyla birim başına düşen genel gider payı da azalır.

However, both production capacity and business scale
are accepted as interconnected and complementary elements in terms of business efficiency, continuity and
profitability because businesses require an adequate capacity and adequate business size in order to meet available and future demands in consistence with its strategic
missions and in terms of time and space.

Ancak gerek üretim kapasitesi gerekse işletme ölçeği, işletmenin verimliliği, sürekliliği ve karlılığı noktasında
birbirini tamamlayan ve birbirine sıkı sıkıya bağlı unsurlar
olarak kabul görmektedir. Çünkü işletmeler, stratejik misyonlarıyla tutarlı bir şekilde, mevcut ve gelecekteki talebi
zaman ve miktar cinsinden karşılamak için yeterli bir kapasiteye ve de işletme büyüklüğüne ihtiyaç duyarlar.

IMPORTANCE OF CAPACITY PLANNING
Capacity determining the response rate of production
system to the market also determinates not only cost
structure, resource productivity, technology level, stock
policy, manpower requirements and also service level to
be offered to the customers. In addition, it is a significant
factor affecting the programming activity and it creates
constraint over decisions about production/operations
management. For instance, a production amount to be
reached economically in a specific time period is also a
limiting factor for a short-period production planning.
Dr. Zeki Atıl Bulut explains the results of an ill-planned
capacity planning and the importance of capacity as follows: “Capacity levels which are determined as higher
or lower than adequate cause some problems. It is possible for an airline company to select a capacity high
enough to meet the demands for festive holiday period
when the demands are highest. In this situation, however, the capacity of planes and personnel will not be
used most of the time. In other words, sources will remain inactive. On the other hand, a capacity to meet
the minimum demands will keep the usage level of the
plants high and enhance the return on investment. This
capacity level, however, will cause the demands be unreturned in specific times and this cause customer dissatisfaction; some part of the customers will be lost;
market share will decrease and competence power of
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KAPASİTE PLANLAMASININ ÖNEMİ
Üretim sisteminin pazara tepki hızını belirleyen kapasite, bir taraftan maliyet yapısını, kaynakların verimliliğini,
teknoloji düzeyini, stok politikalarını ve insan gücü ihtiyaçlarını; diğer taraftan müşteriye verilecek hizmet düzeyini
belirler. Ayrıca programlama faaliyetini etkileyen önemli bir
faktördür ve üretim/işlemler yönetimine ilişkin diğer birçok
karar üzerinde de kısıt oluşturur. Örneğin, belli bir zaman
diliminde ekonomik olarak üretilebilecek miktar, kısa dönemli üretim planlaması açısından sınırlayıcı bir faktördür.
Dr. Zeki Atıl Bulut, iyi yapılmamış bir kapasite planlanmasının sonuçlarını ve kapasitenin önemini şöyle aktarıyor: “Gereğinden yüksek ya da düşük belirlenmiş kapasite düzeyleri, bir takım sorunlara neden olacaktır. Bir
havayolu şirketinin, talebin en yüksek düzeylerde gerçekleştiği bayram tatillerindeki talebi karşılayacak kadar yüksek bir kapasite seçmesi mümkündür. Ancak bu durumda, zamanın büyük bir bölümünde uçaklar ve personel
kapasitesi kullanılamayacak, başka bir deyişle, kaynaklar
atıl kalacaktır. Öte yandan, minimum talebi karşılayacak
bir kapasite, tesislerin kullanım oranının yüksek tutulmasını sağlayacak, yatırım üzerinden getiriyi yükseltecektir.
Ancak, bu kapasite düzeyi, belli dönemlerde talebin karşılanamamasına neden olacak; bu da müşteri memnuniyetsizliğine yol açacak ve müşterilerin bir kısmı kaybedilecek, pazar payı küçülecek, işletmenin rekabet gücü ise
düşecektir. Çıktı hacmini arttırma baskısı altında yetersiz
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the business will also decrease. Under the pressure for
increasing the volume, inadequate capacity is likely to
influence the quality negatively.”
Stating capacity and production planning affect each
other but they are also different from each other, Dr. Bulut
emphasized: “It seems
that capacity and production programming
activity do not diverge
in practice. Mistakes
made during production programming are
received as a capacity
problem; inadequate
capacity always creates difficulties in programming. In fact,
capacity is all about
having
productive
sources;
production
programming, however, is about scheduling
the use of them.
Capacity decisions are quite related with the strategic
decision about the technology to be used and it needs
large capital investment. Additionally, in businesses, investing to increase gaining is accepted as an important
criterion. Thus, costs caused by capacity planning decisions and gaining should be evaluated carefully.”

HOW TO DO CAPACITY PLANNING?
Capacity planning is an important concept to be considered for businesses because businesses can only
make production through their capacity size. Thus, they
can only make sales in accordance with their capacity
and make profit. İn addition, businesses should also use
their capacity in an optimum level. This is only possible
with a well-planned capacity management.
Saying “Capacity planning is used for determining the
capacity to be used by businesses in specific time period”,
Dr. Zeki Atıl Bulut emphasizes that making an incorrect
plan expose businesses the problem of inactive or inadequate capacity; in this case, productivity and so the profitability of a business will not reach to the targeted level.
Stating that while making capacity planning estimated
sales amount of the business should also be considered as well as available capacity and planning should
be made according to these measurements, Dr. Zeki Atıl
Bulut explains the points to be considered for a correct
planning as follows: “Businesses should determine the
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kapasitenin kaliteyi olumsuz yönde etkilemesi de söz konusu olabilecektir.”
Kapasite ve üretim planlamasının birbirini yakından etkilediğini ancak birbirinden farklı olduğunu aktaran Dr. Bulut, şunları vurguluyor: “Uygulamada, kapasite ile üretim
programlama faaliyetinin birbirinden ayrılmadığı görülmektedir. Üretim programlaması
aşamasında yapılan hatalar, bir
kapasite sorunu şeklinde algılanmakta, yetersiz kapasite ise
sürekli programlama güçlükleri
yaratmaktadır. Oysa gerçekte,
kapasite esas olarak üretken
kaynakların ele geçirilmesiyle;
üretim programlaması ise bunların kullanımının zamanlanmasıyla ilgili faaliyetlerdir.
Kapasite kararları, kullanılacak teknolojiye ilişkin stratejik
kararla yakından ilgilidir ve büyük sermaye yatırımları gerektirir. Ayrıca işletmelerde, getirilerin arttırılması noktasında yatırım yapmak önemli bir
kriter olarak görülmektedir. Bu nedenle kapasite planlama kararlarının yol açtığı maliyetler ve sağlayacağı getiriler
dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.”

KAPASİTE PLANLAMASI NASIL YAPILMALIDIR?
İşletmeler açısından kapasite planlaması üzerinde
önemle durulması gereken bir kavramdır çünkü işletmeler
ancak kapasiteleri ölçüsünde üretim yapabilirler. Dolayısıyla ancak kapasiteleri doğrultusunda satış yapıp, karlar
elde edebilirler. Ayrıca işletmelerin sahip oldukları kapasitelerini en etkin şekilde kullanmaları da gerekmektedir. Bu
da doğru planlanmış bir kapasite yönetimiyle olur.
“Kapasite planlaması, işletmelerin belli bir zaman diliminde kullanacakları kapasitelerini tespit etmesinde kullanılır.”
diyen Dr. Zeki Atıl Bulut, bu planın yanlış yapılmasının işletmeleri atıl veya eksik kapasite sorunuyla karşı karşıya bırakacağını; bu durumda da işletmenin verimliliğinin, dolayısıyla
da karlılığının istenilen seviyeye ulaşamayacağını vurguluyor.
Kapasite planlaması yapılırken mevcut kapasitenin yanında, işletmenin tahmini beklenen satış miktarlarının da
göz önünde bulundurulması ve planlamanın bu ölçütlere
göre yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Zeki Atıl Bulut,
doğru planlama için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle
açıklıyor: “İşletmeler açısından optimal kapasite düzeyinin belirlenmesi ve stratejik işletme planlarının belirlenen
kapasite düzeyine uygun olarak yapılması gerekmektedir.
İşletme yöneticileri birçok nedenden dolayı kapasite
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optimum capacity level and strategic business plans in
accordance with the determined capacity level.
Business managers are closely interested in capacity
concept for various reasons. First of all, they need capacity planning for meeting available and future demands.
Secondly, maintenance costs of available machines and
business flow are closely related with production capacity; and also this influences production efficiency too.
Thirdly, production capacity should already be known in
order to make a profitable investment. Business managers should make their capacity selection in order to realize a rational investment and balance the costs of investments and investment income.
Capacity planning activity requires three questions
to be answered. These are:
1. What kind of capacity is needed?
2. How much capacity is needed?
3. When is it needed?
Definitely, capacity selection is made in a newly founded
company. However, capacity change should be considered
in an operating company too. İn this aspect, while making capacity planning it is important to include these activities: evaluation of available capacity; estimation of future
capacity level, determination of the elements influencing the
capacity; comparison and contrast the financial, economic
and technologic evaluation of capacity alternatives; capacity selection in accordance with the business targets.”
Dr. Zeki Atıl Bulut mentions the elements influencing the
business capacity in his article and states: “Business managers should consider the elements influencing the capacity selection in order to make proper investment decisions.
Primary elements determining the proper capacity usage
in businesses are these: costs, demand amount, financial
numbers, foundation place, technical opportunities, working time, management and other elements."

INACTIVE CAPACITY PROBLEM AND TURKEY
In many parts of the world, several industries have
problems about capacity usage. Turkey is one of these
countries, especially in flour milling. According to a chart
showing grain-based business operating in Turkey and
prepared by Turkish Grain Board (TMO), there are 724
flour plants, 23 pasta factories, 402 feed factories, 13
semolina, 33 biscuit, 90 bulghur and 7 starch businesses in Turkey. Of these 724 flour plants, installed capacity is 36 million 360 thousand tons. However, 18 million
156 thousand tons of this capacity is inactive. ın other
words, only in flour industry, inactive capacity is 49.9
percent.
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kavramıyla yakından ilgilenirler. Birinci olarak, mevcut ve
gelecekteki talebi karşılamak üzere kapasite planlamasına ihtiyaç duyarlar. İkinci olarak, mevcut makinelerin bakım maliyetleri ve iş akışı da üretim kapasitesiyle yakından
ilgili olup, bu durum üretim verimliliğini de etkilemektedir.
Üçüncü olarak, karlı bir yatırım yapabilmek için önceden
üretim kapasitesinin bilinmesi gerekir. İşletme yöneticileri
rasyonel bir yatırım gerçekleştirebilmek ve yatırım maliyetleriyle yatırım gelirlerini dengeleyebilmek için kapasite
seçimini dikkatli bir şekilde yapmalıdırlar.
Kapasite planlama faaliyeti üç sorunun cevaplandırılmasını gerektirir. Bunlar:
1. Ne tür kapasite gereklidir?
2. Ne miktarda kapasite gereklidir?
3. Ne zaman gereklidir?
Kuşkusuz yeni kurulacak bir işletmede kapasite kararı verilecektir. Ancak, faaliyet halinde olan işletmede de
kapasite değişikliğine gidilebilmektedir. Bu durumda kapasite planlama kararının verilirken şu faaliyetleri kapsamasına dikkat etmekte yarar vardır: mevcut kapasitelerin
değerlendirilmesi; gelecekteki kapasite düzeyinin tahmin
edilmesi; kapasiteyi etkileyecek faktörlerin belirlenmesi;
kapasite alternatiflerinin finansal, ekonomik ve teknolojik yönden değerlendirilmesi ve karşılaştırılması; işletme
amaçlarına uygun olan kapasitenin seçimi.”
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Dr. Zeki Atıl Bulut, makalesinde işletme kapasitesini
etkileyen faktörlere de dikkat çekiyor ve aktarıyor: “İşletme yöneticilerinin optimal yatırım kararları verebilmesi için
kapasite seçimini etkileyen faktörleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İşletmelerde optimum kapasite
kullanımını belirleyen başlıca faktörler şunlardır: maliyetler,
talep miktarı, finansal imkanlar, kuruluş yeri, teknik imkanlar, çalışma süresi, yönetim ve diğer faktörlerdir.”

ATIL KAPASİTE SORUNU VE TÜRKİYE
Dünyanın birçok ülkesinde, birbirinden farklı sektörlerde kapasite kullanımıyla ilgili sıkıntılar söz konusudur. Türkiye de bu ülkelerden biridir, özellikle de un değirmenciliği
noktasında. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), Türkiye
genelinde faaliyet gösteren tahıl bazlı işletmelere yönelik
hazırladığı bir tabloda, Türkiye’de 724 un fabrikasının, 23
makarna fabrikasının, 402 yem, 13 irmik, 132 çeltik, 33
bisküvi, 90 bulgur ve 7 nişasta fabrikasının faaliyet gösterdiği belirtilmektedir. Türkiye’deki bu 724 adet un fabrikasının yıllık kurulu kapasitesi 36 milyon 360 bin tondur
ancak bu kapasitenin 18 milyon 156 bin tonu atıl durumdadır. Yani sadece un sanayinde, atıl kapasite oranı yüzde
49,9’dur.

“The difference between production
capacity and consumption amount
is 23 million tons”
Inactive capacity problem of Turkish flour industry has
been mentioned for years by industry members. However it has not been solved yet. E. Günhan Ulusoy who
was the Head of Black Sea Flour Industrialists’ Association then and has been appointed as the Head of Turkish Flour Industrialists Association mentioned about the
inactive capacity problem in Turley and its effects on the
market in November 2013: “Total production capacity of
flour plants that produce the raw material of bread which
is essential for nutritional habits of Turkish families is
around 40 million tons. However, annual flour production amount in Turkey is 15 million tons. Our flour export
amount which makes us number one in the world is 2 million tons. İn other words, the difference between production capacity and consumption amount is 23 million tons.
As we all know, we, the industrial enterprises operating in flour production industry in our country are in a
great competition. Besides having flour plants more than
adequate, anybody has a right to set up a flour factory in
anywhere. This makes the competition conditions more
difficult for industrialists who have also difficulties in finding consumers for their flour at affordable price and mar-
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“Üretim kapasitesi ve tüketim miktarı
arasındaki fark 23 milyon ton”
Türkiye un sanayindeki bu atıl kapasite sorunu yıllardır sektör çevrelerince dile getirilmektedir ancak henüz
çözüme kavuşturulamamıştır. Kasım 2013’te o zamanlar
Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı olan ve kısa
bir süre önce de Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
Başkanı olarak seçilen E. Günhan Ulusoy, o dönemde
Türkiye’deki atıl kapasite sorununu ve piyasadaki etkilerini
şöyle dile getirmişti: “Bugün Türk aile sofrasının olmazsa
olmazı olan ekmeğin hammaddesi unun üretildiği fabrikaların toplam üretim kapasitesi, yaklaşık 40 milyon tondur.
Buna karşın Türkiye’de yılda tüketilen un miktarı 15 milyon ton, dünya birincisi olduğumuz un ihracatı miktarımız
2 milyon tondur. Yani üretim kapasitemiz ve tüketim miktarı arasındaki fark 23 milyon tondur.
Hepimizin bildiği gibi ülkemizde un üretimi sektöründe
faaliyet gösteren sanayi kuruluşları olarak bizler, büyük
bir rekabet içindeyiz. Mevcut un fabrika sayısının ihtiyaç
duyulandan fazla olmasının yanı sıra, günümüzde isteyen herkes, istediği yerde un fabrikası kurma olanağına
sahiptir. Bu durum, ürettiği una uygun fiyatta alıcı bulma
sıkıntısı çeken mevcut sanayicinin, rekabet şartlarını daha
da zorlaştırmakta ve onu içinden çıkılması imkansız bir
durumla karşı karşıya bırakmaktadır. Hali hazırda kurulu
un fabrikalarının üretim hacminin 40 milyon ton olduğunu
düşünürsek, ülkemizde tüketilen ve ihraç edilen un mik-

June • Haziran 2015

49

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

ket them face a complicated situation. Thinking that the
production volume of available flour plants in Turkey is 40
million tons and taking account that consumed and exported flour amount in our country is 20 million tons, we
can see that inactive capacity is as near as used capacity, namely 20 million tons.”

“Available capacity is 7.5 million tons
more than global flour export”
Dr. Birol Akgün, Lecturer at Selçuk University, Faculty
of Economics and Administrative Sciences, touched on
the same subject in his speech given to Anadolu Agency
in June 2010. Stating that mills have spread even to the
smallest towns in Turkey which has been a major wheat
producer and consumer for so long, and transition from
mills to plants in flour production is realized fast, Akgün
states that stone mills that were more than 40 thousand
in number before 1950, and flour plants with high capacity increase in number rapidly. Reminding that DPT
(State Planning Organization) ended the incentives for
investments in flour production in 1983 due to the fact
that increasing number of factories create inactive capacity problem, he speaks: “However incentives for machinery renovation investments continued. Decreased
investments until then have started to increase by encouraging the investments again since 1985 in developing places having priority. As a result, while there were
307 flour plants with wheat breaking capacity of 5.9 million ton/year in 1977, the number of the plants with a
wheat breaking capacity of 13.8 million tons reached to
584 in 1986. The number of the plants was close to 700
in 1990s and annual wheat breaking capacity reached
to 22 million tons.” Also in his speech, Akgün says that
currently total flour production in Turkey is estimated to
be 32.5 million tons and he adds: “active production is
around 14.5 million tons. With this numbers available
production capacity is nearly three times more than the
total flour consumption in Turkey. In addition, available
flour production capacity of Turkey can meet the flour
trade in the world which is 11 million ton while its capacity is 7.5 million tons more.”

“Capacity usage rate is 35 percent
in Turkey”
The President of Central Anatolia Flour Industrialists’ Association Rıfat Hekimoğlu also mentioned about
inactive capacity problem in his speech in December
2014. Stating that capacity usage rate is 65 percent in
the world although it is around 35 percent in Turkey,
Hekimoğlu said: “when compared to USA and European
countries, the number of operating companies in flour
industry is quite high. Thus, a lot of factory had to operate with a low capacity. Total flour production capacity
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tarının maksimum 20 milyon ton olduğunu da hesaba katarsak, atıl kapasitenin kullanılan kapasite kadar, yani 20
milyon ton olduğunu görebiliriz.”

“Mevcut kapasite dünyadaki
un ihracatından 7,5 milyon ton fazla”
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Akgün, aynı konuyu Haziran
2010’da Anadolu Ajansı’na verdiği bir demeçte dile getirmişti. Eskiden beri büyük bir buğday üreticisi ve tüketicisi
olan Türkiye'de değirmenlerin en küçük beldelere kadar
yayıldığını, un üretiminde değirmenden fabrikaya geçişin
ise daha hızlı yaşandığını ifade eden Akgün, 1950'den
önce sayıları 40 binden fazla olan taş değirmenler zamanla azaldığını ve yüksek kapasiteli üretim yapan un fabrikalarının sayısı hızla arttığını belirtiyor. Artan fabrika sayılarının atıl kapasite sorunu yaratmaya başlaması nedeniyle
DPT'nin 1983'te un üretimine yönelik yatırımlara sağlanan
teşvikleri kaldırdığını hatırlatarak, şunları aktarıyor: “Ancak
makine yenileme yatırımlarına destek sürdü. Bu tarihten
itibaren azalan yeni yatırımlar, 1985'ten itibaren kalkınmada öncelikli yörelerde yatırımların tekrar teşvik edilmesiyle
canlanmaya başladı. Nitekim 1977 yılında 5,9 milyon ton/
yıl buğday kırma kapasitesine sahip 307 un fabrikası varken, 1986 yılında buğday kırma kapasitesi 13,8 milyon
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ton/yıla ve fabrika sayısı da 584'e yükselmiştir. 1990'lı
yıllarda fabrika sayısı 700'e yaklaşmış ve buğday kırma
kapasitesi ise yıllık 22 milyon tona ulaşmıştır.” Açıklamasının devamında Türkiye'de toplam un üretim kapasitesinin
günümüzde 32,5 milyon ton olarak tahmin edildiğini anlatan Akgün, şunları ekliyor: “Fiili üretim ise yaklaşık 14,5
milyon tondur. Bu haliyle mevcut üretim kapasitesi, Türkiye'deki toplam un tüketimin 3 katına yaklaşmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin mevcut un üretim kapasitesi, tüm dünyada
11 milyon ton olan un ticaretini karşılayabileceği gibi 7,5
milyon tonluk kapasite fazlası da yaratmaktadır.”

“Türkiye’de kapasite kullanım oranı
yüzde 35”
Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği ve o zamanki dernek Başkanı Rıfat Hekimoğlu da Aralık 2014’te yaptığı bir
açıklamada atıl kapasite sorununa değiniyordu. Açıklamasında kapasite kullanım oranında dünya ortalamasının
yüzde 65'lerde seyrettiğini, Türkiye'de ise bu oranın yüzde
35'leri ancak bulduğunu belirten Hekimoğlu, şunlara dikkat
çekiyordu: “ABD ve Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında,
Türkiye'deki un sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma
sayısı oldukça yüksek. Bu nedenle, pek çok fabrika düşük
kapasiteyle çalışmak zorunda kaldı. Türkiye'deki toplam
un üretim kapasitesi yaklaşık 32,5 milyon ton, fiili üretim
ise 14,5 milyon ton. Mevcut üretim kapasitesi Türkiye'deki
toplam un tüketiminin 3 katına yaklaştı.”
in Turkey is around 32,5 million tons and active production is around 14,5 million tons. Available production capacity is close to 3 times more than total flour
consumption in Turkey.”

SOLUTION TO CAPACITY AND
SCALE PROBLEM
Many people in this industry pointed out this subject in
various times and still do. However these 3 statements are
explanatory enough to cover the inactive capacity problem in Turkish flour industry in general terms. All of these
show the uncontrolled growth in Turkish flour industry and
inability of investors in scale and capacity planning. This
also causes many problems like competence in the industry; decrease in productivity and profitability of businesses
and unjust treatment of customers by decreasing the final
product quality in a competition environment.
Inactive capacity and concomitant problems may
cause serious matters in the future especially for Turkish
flour industry that put in an appearance in international
markets. Thus, industry members advise different solutions to this problem. While there is not an extensive
study in this subject yet, one of the most important solutions is available flour businesses unite, and official
restrictions for future flour plants in terms of business

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

KAPASİTE VE ÖLÇEK SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Sektördeki pek çok isim, farklı dönemlerde bu konuya
dikkat çekti ve çekmeye devam ediyor. Ancak bu 3 açıklama, Türkiye un sanayindeki atıl kapasite sorununu genel hatlarıyla ortaya koyamaya yetmektedir. Bütün bunlar
hem Türkiye un sanayindeki kontrolsüz büyümeye hem
de yatırımcıların ölçek ve kapasite planlamalarındaki eksikliğe işaret ediyor. Bu da hem sektörde yoğun bir rekabete hem işletmelerin verimlilik ve karlılıklarının düşmesine hem de artan rekabet ortamında son ürün kalitesinden
feragat edilerek tüketicilerin mağdur edilmesine kadar
birçok farklı sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Atıl kapasite ve beraberinde ortaya çıkan sorunlar,
özellikle uluslararası piyasalarda boy gösteren Türkiye un
sanayi açısından, gelecekte daha ciddi sıkıntıların oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden sektör çevreleri sorunun çözümü için farklı çözüm yolları önermektedir. Henüz
bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılmamakla birlikte en
önemli çözüm önerilerinden biri, var olan un işletmelerinin
birleşme yoluna gitmeleri, ikincisi ise yeni kurulacak un
değirmenciliği işletmeleri için işletme ölçeği, kapasitesi,
kurulum yeri, vs. gibi çeşitli konularda yasal sınırlandırmaların getirilmesidir. İhracat da bir başka sorunu hafifletici
çözüm yolu olarak görünmektedir ancak ihracatın arttırıla-
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scale, capacity, foundation place and etc. export is also
considered as a solution to another problem. However,
to increase export rates depends on quality production
and so raw material. In addition, competence in international markets in terms of both quality and costs is
important. Leaving raw material quality aside, one of
the best ways to make production without decreasing
quality in intense competition is to increase business
scale. Making new investments with an intense inactive
capacity will only create more inactive capacity. Thus,
both solving the inactive capacity problem and enlarging
business scale mean that consolidation is compulsory.

“It is possible to increase
global flour trade”
The former president of Central Anatolia Flour Industrialists Association Rıfat Hekimoğlu says that Turkey needs to
increase its export opportunities to use its inactive capacity. Hekimoğlu offer a solution in his explanation that he
made 4 years ago: “Turkey’s share in 11-million-ton world
flour trade is 1.8 million tons. Through effective marketing
methods and government’s financial support to exports, it
is possible to increase Turkey’s share in global flour trade.
Quality raw material and developed technology usage also
increase costs. Wheat types should be regulated according to the conditions of the country. We should meet quality wheat demands with our own wheat.”

“Consolidation is essential
to reduce inactive capacity”
In an interview we made in 2013, the key solution that the
president of E. Günhan Ulusoy, TUSAF (Turkish Flour Industrialists’ Association) offered is official restrictions to setting
up new factories. Ulusoy stated as follows: “To be honest,
no one can say ‘Close this business down” to a businessman operating one way or another. The reason for this is
that this factory was set up without any obstacle or quota.
This is also the basic reason for inactive capacity. Without
determining a location or considering the distance of two
plants to each other, official authorization is given. If we succeed to prevent this, inactive capacity problem which is our
common problem also can be solved to some extent.”
Ulusoy thinks that increasing export rates can be a solution too but it is not enough: “To increase exports may
reduce our inactive capacity problem to some extent as
well as its contributions to our economy. This is a positive
situation both for us, flour industrialists and for the citizens living in this country. However, making export is not
the only solution to inactive capacity problem because
global flour trade in the world is around 13 million tons. If
we happen to produce all of them by ourselves, we cannot reach our capacity even so. Consolidation is essential
to reduce inactive capacity.”
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bilmesi de kaliteli üretime ve dolayısıyla da hammaddeye
bağlıdır. Ayrıca hem kalite hem maliyet açısından uluslararası pazarda rekabet edebilirlik de önemlidir. Hammadde kalitesini bir yana bırakırsak yoğun rekabet ortamında
kaliteden taviz vermeden uygun maliyetli üretim yapabilmenin en iyi yollarından biri işletme ölçeğini büyütmektir.
Ancak yoğun bir atıl kapasite söz konusuyken yeni yatırımlar yapmak, daha fazla atıl kapasite yaratmaktan öteye geçmeyecektir. Dolayısıyla hem atıl kapasite sorununu
çözmek hem de işletme ölçeğini büyütebilmek her halükarda konsolidasyona gitmeyi zorunlu hale getirmektedir.

“Dünya un ticaretindeki
payın arttırılması mümkün”
Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği’nin önceki Başkanı Rıfat Hekimoğlu ise Türkiye'nin atıl üretim kapasitesinin
değerlendirilmesi için ihracat imkanlarının artırması gerektiğini dile getiriyor. Hekimoğlu, 4 yıl önce yaptığı açıklamada
çözüm için şunları öneriyor: “Türkiye'nin 11 milyon tonluk
dünya un ticaretindeki yeri yaklaşık 1.8 milyon ton. Etkin
pazarlama taktikleri ve hükümetin ihracata sağlayacağı finansal desteklerle Türkiye'nin dünya un ticaretindeki payının
artırılması mümkün. Kaliteli hammadde ve ileri teknoloji kullanımı da maliyetleri artırıyor. Buğday çeşitleri, ülke şartlarına
göre düzenlenmeli. Kaliteli buğday ihracatını da tamamen
kendi buğdayımızdan karşılamalıyız.”

“Atıl kapasitenin erimesi için
konsolidasyon şart”
TUSAF Başkanı E. Günhan Ulusoy’un 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz röportajda dile getirdiği öncelikli çözüm yolu,
yeni fabrikaların açılmasına yasal kısıtlamaların getirilmesi
yönünde. Ulusoy konuyla ilgili şunları ifade etmişti: “Açıkçası
hali hazırda bulunan, öyle veya böyle faaliyet gösteren bir
işletmeciye, kimse ‘sen burayı kapat’ diyemez. Bunun sebebi de bu fabrikanın hiçbir engel veya kotaya tabi tutulmadan kurulmasına izin verilmiş olmasıdır. Aslında atıl kapasite
sorununun temelinde de bu kavram yatmaktadır. Bir bölge
belirlemeksizin veya iki fabrika arasındaki mesafe durumu
gözetilmeksizin faaliyet izni verilebiliyor. Buna bir kısıtlama
getirebilirsek, hepimizin ortak sorunu olan atıl kapasite meselesine, belki bir nebze dur diyebiliriz diye düşünüyorum.”
Ulusoy, ihracatın arttırılmasının da bir nebze çözüm olabileceğini, ancak yeterli olmayacağını şöyle ifade ediyor:
“İhracatımızın artması, ülke ekonomisine yapacağı katkının yanı sıra atıl kapasite sorunumuzu da belli ölçüde
azaltabilir. Bu, hem biz un sanayicileri hem de bu ülkede
yaşayan tüm vatandaşlarımız için olumlu bir durumdur.
Ancak atıl kapasite sorununun çözümü için ihracat tek
başına yeterli değildir. Çünkü dünyadaki un ticareti, 13
milyon ton seviyesindedir. Türkiye olarak bunun hepsini
üretsek bile yine de kapasitemizi dolduramıyoruz. Atıl kapasitenin erimesi için konsolidasyon şarttır.”
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“Partnership with foreign investors
is a must”
Flour and Bakery products Industry Report prepared
with the coordination of Akın Kınıklı, the President of Aegean Region Chamber of Industry (EBSO) pointed out the
same problem. According to the research, lifting the incentives due to the policies produced to prevent uncontrolled
growth of the industry increased the ongoing competence
problem. In the report stating that incentives should continue, it is reminded businesses in flour industry are family
owned businesses in general terms. The writers of the report estimates that such businesses fall into danger in crises and so they can unite in new economic order. That the
industry should make partnerships with foreign investors is
one of the ideas that are pointed in the report. It says in the
report: “Investment potential of foreign countries should be
determined and the future of the industry should be organized. New strategies should be set and target countries
should be established. Companies should be supported
through exhibitions. Turkish flour industry should be included in Fight Hunger Program of United Nations. Turkey
should use its strategic and logistic advantages, its geographical position. Turkey should have a role as an aisle
for grains in the region as it is in energy and natural gas.”
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“Yabancı yatırımcılarla
ortaklıklar oluşturulmalı”
Ağustos 2010’da Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Genel
Sekreter Yardımcısı Akın Kınıklı koordinasyonunda hazırlanan
Un ve Unlu Mamuller Sektör Raporu da aynı soruna işaret
ediyordu. Araştırmaya göre sektörün kontrolsüz büyümesini
frenlemek amacıyla üretilen politikalar çerçevesinde teşviklerin kaldırılması, süregelen rekabet sorununu daha da arttırmış. Bu yüzden teşviklerin sürdürülmesi gerektiğinin belirtildiği
raporda, un sanayindeki işletmelerin genellikle aile işletmesi
şeklindeki yapılardan oluştuğu hatırlatılıyor. Raporu hazırlayanlar bu tür işletmelerin krizlerde büyük tehlikeye düştüğü,
bu yüzden de yeni ekonomik düzende birleşebilecekleri öngörüsünde bulunuyor. Sektörün yabancı yatırımcılarla ortaklıklar oluşturulması gerektiği de raporda dile getirilen konulardan biri. Raporda konuyla ilgili şunlar aktarılıyor: “Yabancı
ülkelerde var olan yatırım potansiyeli değerlendirilerek sektörün geleceği planlanmalı. Yeni stratejiler çizilmeli, hedef ülkeler
tespit edilmeli. Firmalara fuar desteği sağlanmalı. Birleşmiş
Milletler’in açlıkla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda Türk un sanayisi de yer almalı. Türkiye, stratejik ve lojistik
avantajlarını, coğrafi konumunu kullanmalı. Enerji ve özellikle
doğalgazda olduğu gibi Türkiye’nin bölgede bir hububat koridoru işlevini üstlenmesi sağlanmalı.”
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“Providing stability in the market by establishing our flour industry on to strong foundations is an
issue which should be addressed urgently. We do have a serious excess capacity and the rate of
capacity use of many factories is considerably low. These have many reasons which require long
explanations and arguments. Instead of arguing these here, today we have to produce a solution for
the problem and ways of solutions and ideas for the future.”
“Un sanayimizin sağlam temeller üzerine oturtularak istikrara kavuşturulması, ivedilikle ele alınması
gereken önemli bir konudur. Ciddi bir atıl kapasitemiz var ve çoğu fabrikanın kapasite kullanma
oranı ise çok düşüktür. Bunların uzun izah ve tartışma gerektiren birçok sebebi vardır. Bugün bunları tartışmak yerine sorunun çözümü ve gelecek için çözüm yolları ve fikirler üretmek zorundayız.”
Our country has achieved to become the world leader in
flour exportation using the advantages of its geo-strategic location. What is disappointing is that, the leadership in flour
exportation will continue to remain in our country due to the
chaos and instability in Iraq and Syria as well as African countries with which we have religious and cultural connections,
however this period might not last long. Currently, countries
which make us the world leader in flour exportation are struggling with hunger. They will not demand the bread flour they
require today when the chaos ends and peace is made in
their countries. The increasing life standards and quality will
accompany the peace and this will be reflected upon the demanded flour as well. Special purpose luxury flours will be
required mostly to be used in baked products.
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Ülkemiz, jeostratejik konumunun avantajlarını kullanarak un ihracatında dünya liderliğine yükselmeyi başarmıştır. Bizi derinden üzen, yüreğimizi sızlatan Irak ve
Suriye’deki kaos ile manevi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Afrika ülkelerindeki istikrarsızlık devam ettiği sürece
un ihracatındaki liderlik ülkemizde kalmaya devam edecektir; ancak bu süreç uzun sürmeyebilir. Şu anda un ihracatında bizi dünya lideri yapan ülkeler, açlıkla mücadele
ediyorlar. Bu ülkelerde kaos bitip huzur geldiğinde, bugün
ihtiyaç duydukları ekmeklik unları istemeyeceklerdir. Huzurla birlikte yükselen hayat standartları ve artan yaşam
kalitesi, talep edilecek una da yansıyacaktır. Büyük bölümü unlu mamullerde kullanılmak üzere özel amaçlı lüks
unlar talep edilecektir.
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So, how much we are ready for this as the milling industry? Starting from today we need to reconstruct the milling industry according to 15 years later. There are around
450-500 flour factories in our country. Most of these factories have loutish technologies which have died long before
economically with very high energy consumption and low
efficacy. The wasted energy and the loss of productivity is
nothing but the loss of our national income.
Providing stability in the market by establishing our flour
industry on to strong foundations is an issue which should
be addressed urgently. We do have a serious excess capacity and the rate of capacity use of many factories is considerably low. These have many reasons which require long
explanations and arguments. Instead of arguing these here,
today we have to produce a solution for the problem and
ways of solutions and ideas for the future.
In this respect, government can change the circumstances in flour factories by taking radical decisions. It can apply
capacity condition to new factories, prevent the establishment of a second factory in a certain kilometer square area
or bring a certain exportation condition.
Exempting the newly established factories from incentives is a very appropriate decision; however the renovation of 15 years and older factories which are active is also
very critical. With respect to the continuity and sustainable
production, factories older than 15 years should be encouraged to integrate. A very critical step would be taken
for an existence on a corporative level with collective work
environment in case the integration is achieved. Ideas
will be integrated by the joint management and safe and
strong steps will be taken into the future together.
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Peki biz değirmencilik sektörü olarak buna ne kadar
hazırız? Bugünden başlayarak değirmencilik sektörünü
10 beş yıl sonrasına göre yeniden yapılandırmak zorundayız. Ülkemizde 450-500 civarında un fabrikası
vardır. Bunların büyük bir çoğunluğu ekonomik ömrünü
çoktan tamamlamış, çok enerji tüketen, az verim alınan hantal teknolojilere sahipler. Boşa harcanan enerji
ile verim kaybı milli gelirimizin kaybından başka bir şey
değildir.
Un sanayimizin sağlam temeller üzerine oturtularak
istikrara kavuşturulması, ivedilikle ele alınması gereken
önemli bir konudur. Ciddi bir atıl kapasitemiz var ve çoğu
fabrikanın kapasite kullanma oranı ise çok düşüktür.
Bunların uzun izah ve tartışma gerektiren birçok sebebi
vardır. Bugün bunları tartışmak yerine sorunun çözümü
ve gelecek için çözüm yolları ve fikirler üretmek zorundayız.
Bu bağlamda devlet radikal kararlar alarak un fabrikalarındaki keyfiyete dur diyebilir. Yeni yapılacak fabrikalara
kapasite şartı getirilebilir, belli bir kilometre kare alan içerisine ikinci bir fabrikanın kurulmasına izin vermeyebilir ya
da belli bir oranda ihracat şartı koyabilir.
Yeni kurulan fabrikaların teşvikten muaf tutulması çok
isabetli bir karardır; ancak aktif durumdaki 15 yaş üstü
fabrikaların yeniden yapılandırılması oldukça önemlidir.
Un sanayinde devamlılık ve sürdürülebilir üretim bağlamında 15 yaş üstü fabrikalar birleştirilmeye teşvik edilmelidirler. Birleşme sağlanırsa kolektif çalışma ruhu tesis
edilerek kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış
olunacaktır. Ortak yönetimle fikirler birleştirilerek geleceğe
sağlam ve emin adımlarla hep beraber yürünecektir.
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This integration will reduce the effects of global crisis
and speculative fluctuations by regulating the flour industry
and production. It will also increase our capacity utilization
and minimize our excess capacity.
In this respect the government should take factories
which have established capacities over 250 tons or low capacity factories which decided to integrate into the scope
of incentives. These incentives can be listed as donations,
low interest and long term credits, tax exemptions, supply
of laboratories and qualified personnel. The credit limits
should afford the project hitting its target so that the industry can progress in a stable way for a long time.
The subject must be supported by data accumulated in
result of scientific researches and studies; in addition the
ideas and experiences of TUSAF primarily and all other
milling associations uniting under the house of TUSAF are
considerably important as well.

Birleşme un sanayini ve buna bağlı olarak un üretimini
regüle ederek sektörün küresel krizlerden ve spekülatif
dalgalanmalardan etkileşimini azaltacaktır. Kapasite kullanma oranımızı yükseltecek, atıl kapasitemizin minimize
olmasını sağlayacaktır.
Bu bağlamda kurulu kapasitesi 250 tonun üzerinde
olan ya da daha düşük kapasiteye sahip olup da birleşme
kararı alan işletmeleri, devlet teşvik kapsamına almalıdır.
Bu teşvikleri hibe, düşük faizli uzun vadeli krediler, KDV ve
vergi muafiyeti, laboratuvar ve nitelikli eleman desteği olarak sıralayabiliriz. Kredi limitleri, projelerin amacına ulaşmasını sağlayacak miktarlarda olmalıdır ki sektör uzunca
bir süre istikrarlı bir şekilde yol alabilsin.
Konu bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucunda
elde edilen verilerle desteklenmelidir; ayrıca TUSAF başta olmak üzere, TUSAF çatısı altında birleşen değirmenci
derneklerinin konu hakkındaki fikir ve tecrübeleri de oldukça önemlidir.

The provided incentives will not only secure the future
of our flour industry, but will also play an important role
in helping our machine industry which has contributed
greatly in the promotion of our country around the world
and which currently experiences a very hard period in the
shrinking market. Besides, the construction industry will
also take its share and ease a bit.

Verilecek teşvikler un sanayimizin istikbalini teminat altına
almakla kalmayıp, ülkemizin dünya çapında tanıtılmasında
önemli katkıları bulunan ve şu anda daralan pazarda çok sıkıntılı bir süreç geçiren değirmen makine sanayicimizin de sıkıntılarının giderilmesinde önemli rol oynayacaktır. Bunun yanı
sıra inşaat sektöründe payına düşeni alarak soluklanacaktır.

This issue must be addressed urgently and permanent
solutions must be produced in a rapid way in order to have
a sustainable leadership and a perpetual saying right in the
shrinking world market with our flour industry.

Un sanayimizin geleceği ile daralan dünya pazarında
sürdürülebilir liderlik ve daimi söz hakkına sahip olabilmek
için konu ivedilikle ele alınmalı ve kalıcı kesin çözümler
hızlı bir şekilde üretilmelidir.
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The lowest harvest in 8 years in South Africa
...................................................................................................................

Güney Afrika’da son 8 yılın en düşük hasadı
The World Food Programme estimates that South Africa’s 2015 maize harvest will be the lowest in 8 years. Farmers and all businesses involved in the supply chain of maize will experience
decreased incomes, consumers will have to shoulder higher prices, and government will face an
outflow of foreign exchange, according to the estimates
Dünya Gıda Programı, Güney Afrika’nın 2015 mısır hasadının son 8 yılın en düşük hasadı olacağını
öngörüyor. Tahminlere göre, çiftçiler ve mısır tedarik zincirinde yer alan tüm işletmeciler düşük
gelirden muzdarip olacak, tüketiciler yüksek fiyatlarla karşılaşacak ve hükümet dövizin dışarı akmasına seyirci kalacak.
South African maize production will probably decrease
this year and that seems to affect farmers, consumers
and all businesses. Maize in South Africa comes in two
forms: white maize, which is used mostly for consumption, and yellow maize, used mostly for animal feed. South
Africa produces the highest quality of white maize in the
world and is second only to Mexico in terms of production volumes. According to the news of Business Report,
this year, South Africa’s main maize producing areas have
received between 30 percent and 50 percent less rainfall than normal at critical stages in the growing season.
The Free State and North West regions, responsible for 64
percent of maize production in 2014, are experiencing the
worst drought since 1992.
The World Food Programme estimates that South Africa’s
2015 maize harvest will be the lowest in 8 years, with a 21
percent drop from the five-year average and 32 percent
lower than the bumper crop of 2014. South Africa normally
produces enough maize to export a surplus – primarily yellow
maize to the Far East and white maize to southern African
markets. But when production decreases and this surplus
disappear, South Africa cannot simply turn off the tap to its
foreign clients. This creates a situation where South Africa
is forced to import maize to meet the local demand deficit.

Güney Afrika mısır üretimi yüksek ihtimalle bu yıl düşecek ve görünen o ki bu çiftçileri, tüketicileri ve tüm işletmecileri etkileyecek. Güney Afrika’da mısır iki şekilde üretiliyor: çoğunlukla insan gıdası olarak kullanılan beyaz mısır
ve hayvan yemi olarak kullanılan sarı mısır. Afrika beyaz
mısırda dünyanın en kaliteli üreticilerinden biri ve üretim
miktarı açsısından Meksika’nın hemen ardından dünya
ikincisidir. Business Repor’un haberine göre, bu yıl Güney
Afrika’nın ana mısır üretim bölgesi, büyüme sezonundaki
kritik aşamalarda yüzde 30 ile 50 arasında daha az yağış
aldı. Serbest Bölge ve Kuzey Batı bölgeleri 2014 yılı mısır
üretiminin yüzde 64’ünden sorumlu olmakla birlikte 1992
yılından bu yana görülen en şiddetli kuraklığı yaşamakta.
Beş yıllık ortalamadaki yüzde 21’lik düşüş ve 2014 yılındaki yüksek hasada kıyasla yüzde 32’lik düşüş göz önüne
alındığında, Dünya Gıda Programı, Güney Afrika’nın 2015
yılında mısır hasadının son 8 yılın en düşük oranını göreceğini tahmin ediyor. Güney Afrika normalde fazla stoklarını
ağırlıklı olarak Uzakdoğu’ya, Güney Afrika’ya ihraç edebilecek kadar mısır üretiyor ama üretim düştüğünde bu stoklar
ortadan kayboluyor. Ancak Güney Afrika’nın yabancı müşterilerine kapılarını tamamen kapatamayacağı düşünülüyor.
Bu da Güney Afrika’nın yurtiçi talebi karşılayabilmek için
mısır ithal edeceği anlamına geliyor.

Westeel’s new alliance: FWS Group
......................................................................................................

Westeel’in yeni stratejik ortağı: FWS Group
Westeel, offering on-farm and commercial grain handling and storage solutions for today’s agricultural industry, has announced its strategic alliance with the FWS Group.
Günümüz tarım endüstrisinde tahıl işleme ve depolamaya dair çözümler sunan Westeel, FWS Group ile yeni bir stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu.
Westeel has announced its strategic alliance with
the FWS Group of Companies which is a design-build
General Contractor with a fully integrated approach to
design and construction that unifies owner, consultants
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Westeel, FWS Group firması ile stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu. FWS Group mülk sahiplerini, danışmanları ve tedarikçileri sonuç odaklı bir ekip olarak bir
araya getirecek tam entegre tasarım ve inşaat yaklaşı-
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and suppliers into a results-oriented building team. This
alliance will provide Westeel Centurion bins and Westeel
Catwalk systems for four different CWB (formerly the
Canadian Wheat Board) locations. FWS was contracted
by CWB to construct four new grain terminals in the
provinces of Manitoba and Saskatchewan in Canada.
The first of the four projects for CWB completed by
FWS is in Bloom, Manitoba where two Westeel Centurion grain bins measuring 24 meters in diameter
and 28 meters in height have been constructed with a
48-meter long Westeel Catwalk. The two bins include
Westeel’s patented commercial roof and a total capacity of 609,140 bushels. The Catwalk system boasts a
dual walkway, bar grating floor, and a conveyor path
measuring 0.70 meters in width.

mıyla hizmet sunan bir müteahhitlik firması. Bu ortaklık
Westeel Centurion Bins ve Westeel Catwalk sistemleri
için Kanada Hububat Kurulu’na (CWB) ait dört farklı
lokasyon sunacak.
FWS, Kanada Tahıl Kurulu ile Manitoba ve Saskatchewan eyaletlerindeki dört yeni tahıl terminali için anlaşma
yapmıştı. Bu dört projenin ilki, 48 m uzunluğundaki Westeel Catwalk üzerine inşa edilmiş olan 24 m genişliğinde
ve 28 m yüksekliğinde iki Westeel Centurion tahıl deposunun da bulunduğu Manitoba’nın Bloom bölgesinde,
FSW tarafından tamamlandı. İki depo da 609,140 bushellik kapasitede olup, Westeel’in patently çatısına sahip.
Catwalk sistemi çift yürüme yolu, ızgara zemin ve 70 cm
genişliğindeki konveyör yolu ile biliniyor.
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The wheat production
of Turkey exceeds
22 million tons
................................................................

Türkiye’nin buğday üretimi
22 milyon tonu aşacak
Announcing the first estimates of the year with respect to the agricultural production, Turkish Statistical Institute (Tüik) expects 17.5 increase in the total grain production of Turkey in 2015.
Tarımsal üretime dönük yılın ilk tahminlerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik), Türkiye’deki
toplam tahıl üretiminin 2015 yılında yüzde 17.5 artış göstermesini bekliyor.
The yearly estimates of TUIK which depend on the data of
the Ministry of Food, Agriculture and Livestock the total production of grains will increase 17.5 % in 2015 compared to
the last year and will go up around 38.4 million tons. This suggests that, the wheat production which was 18 million tons in
2014 will reach 22.5 million tons by a 18.4 % increase, barley
production will reach 8 million tons by a 27 % increase, rice
production will reach 920 thousand tons by a 10.8 % increase
and corn production will reach 6.3 million tons by a 5.9 %
increase. TUIK also predicts the production of chick pea from
legumes to rise up to 460 thousand tons by a 2.2 increase
and production of red lentils to rise up to 328 thousand tons
by a 0.9 % increase. The very same prediction suggests that
among oiled seeds, the production of sunflower will increase
up to 1.7 million tons by a 3.1 % increase as well.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı verilerine dayanarak yaptığı yılın
ilk tahminlerine göre, toplam tahıl ürünleri üretim miktarı, 2015 yılında geçen yıla göre yüzde 17.5 artarak
yaklaşık 38.4 milyon tona çıkacak. Buna göre, 2014'te
18 milyon ton olan buğday üretimi yüzde 18.4 artarak
yaklaşık 22.5 milyon tona, arpa üretimi yüzde 27 artarak 8 milyon tona, çeltik üretimi yüzde 10.8 artarak
920 bin tona, mısır üretimi yüzde 5.9 artarak 6.3 milyon
tona yükselecek.
TÜİK, baklagillerden nohut üretiminin yüzde 2.2 artarak
460 bin tona, kırmızı mercimeğin yüzde 0.9 artarak 328
bin tona çıkacağını tahmin etti. Aynı tahminlerde, yağlı tohumlardan ayçiçeği üretiminin de yüzde 3.1 artarak 1.7
milyon tona çıkması öngörüldü.

Cracked wheat will be the subject
of German University courses

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

Bulgur, Alman Üniversitelerinde ders olarak okutulacak
Cracked wheat has entered among the subjects of the 48th Gastronomische Academy Deutschland education program in Germany this year.
Bulgur, Almanya’da bu yıl 48. kez düzenlenen Gastronomische Akademi Deutschland eğitim programının konuları arasına girdi.
Cracked wheat was one of the subjects of the 48th Gastronomische Academy Deutschland education program
which takes place in the Deidesheim town of Germany between 25th and 30th of April. Gastronomy lecturers from different universities of Germany attend the annually arranged
education academy. This year one of the titles of the program was “Cracked Wheat -The strong product of the future”
(einstärke haltiges Produkt mit Zukunft).Making a presenta-
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Almanya’nın Deidesheim kasabasında 25-30 Nisan tarihleri
arasında düzenlenen 48. Gastronomische Akademi Deutschland eğitim programının konularından biri bulgurdu.
Her yıl düzenlenen eğitim akademisinde, Almanya’nın farklı
üniversitelerinde Gastronomi dalında eğitim veren öğretim görevlileri katılım gösteriyor. “Geleceğin güçlü ürünü bulgur” (Bulgur – ein stärkehaltiges Produkt mit Zukunft), bu yılki programın
başlıklarından biri oldu.
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tion about cracked wheat, the
Duru Cracked Wheat Supply Chain Manager, Co-CEO
Işık DURU has answered the
question of “What is cracked
wheat?” and told the health
benefits of cracked wheat.
Comparing the alternative
products with cracked wheat,
Duru has also shared cracked
wheat receipt with the attendants.After the seminar, cooked
cracked what and cracked wheat salad was prepared and
have lecturers tasted them. The appreciation letter sent by
Gastronomische Academy Deutschland thanked Işık DURU
for her very beneficial and educational seminar about cracked
wheat and announced the good news that cracked wheat
will be included in university curriculum materials in the future.

Konu çerçevesinde bulgurla ilgili bir sunum yapan Duru Bulgur
Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Işık DURU,
sunumunda “Bulgur nedir?” sorusuna cevap verdi ve bulgurun
sağlığa faydalarını anlattı. Alternatif ürünlerle bulgurun kıyaslanmasını da yapan Duru, bulgurla
yapılan tarifleri de katılımcılılarla
paylaştı. Seminer sonrasında mantarlı bulgur pilavı ve bulgur
salatası yapılarak, öğretim görevlilerine tattırıldı.
Seminer sonrasında Gastronomische Akademi Deutschland
tarafından gönderilen teşekkür mektubunda; bulgur konusunda çok faydalı ve eğitici seminerden dolayı Işık DURU’YA teşekkür edilirken, ileriki dönemlerde bulgurun üniversite kitaplarında yer alacağının da müjdesi verildi.

Reis Food prefers vacuum packs
for its special products
..............................................................................................................................................

Reis Gıda spesiyal ürünleri için vakumlu ambalajı tercih ediyor
Reis food emphasizes the importance of vacuum packs with respect to health and hygiene by
launching black rice, whole rice and wheat semolina product types in vacuum packs.

Reis Gıda, siyah pirinç, kepekli pirinç ve buğday
irmiği çeşitlerini vakumlu ambalajlarla satışa sunarak vakumlu ambalajın sağlık ve hijyen yönünden önemini vurguluyor.

One of the leading companies of dry food, Reis Food
has started using the method of vacuum packing its
special product types such as black rice, whole rice and
wheat semolina. The company indicates that the products
which are severed from dust and air are able to conserve
their first day freshness and the taste for 24 months. The
effect of the vacuum prevents the development of bacteria, yeast, mold and pests in the packages thus fibers and
the looks of the products are conserved for a long time.
Different from other vacuum packs on the market, Reis
Food brings both aesthetics and functionality advantages
to its products. The products
which are packed by vacuuming technology are kept in special carton boxes.
Emphasizing that they started
vacuum packing method as
a part of healthy and hygienic
production, Mehmet Reis states
that: “Legume products which
are stored and sold in 15 degrees and over 60 % humidity can get spoilt very soon in

Kuru gıda sektörünün önde gelen firmalarından Reis
Gıda, siyah pirinç, kepekli pirinç ve buğday irmiği gibi spesiyal ürün çeşitlerinde vakumlu ambalajlama yöntemine geçti.
Firmanın yaptığı açıklamada vakumlu ambalaj sayesinde toz
ve hava ile ilişkisi kesilen ürünlerin, ilk günkü tazeliğini ve lezzetini 24 ay boyunca koruyabildiği belirtiliyor. Vakum etkisiyle
paketlerin içinde bakteri, maya, küf, haşere gelişimini önlenerek, ürünlerin dokusu ve görünüşü uzun süre muhafaza
ediliyor. Reis Gıda, bilinen diğer vakumlu ambalajlardan farklı
olarak ürünlere hem estetik hem de fonksiyon avantajları da
getiriyor. Vakum teknolojisi kullanılarak ambalajlanan ürünler
özel karton kutular içinde muhafaza ediliyor.
Sağlıklı ve hijyenik üretimin bir
parçası olarak vakumlu ambalaj
çalışması başlattıklarını açıklayan Mehmet Reis, konuya ilişkin
şu açıklamada bulundu: “15 derece sıcaklık ve yüzde 60 nemin
üzerinde depolanan ve satışa
sunulan bakliyat ürünü, geleneksel ambalajlarda özellikle sıcak
dönemlerde çabuk bozulabiliyor.
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traditional packages especially in hot periods. We offer a
technology which prevents this situation by a completely
natural way. We launch our whole rice, black rice and wheat
semolina products under the special products category in
vacuum packs. This way, the development of any harmful substances in the products is prevented and thus the
products can be stored protecting their first day freshness.”

Biz bu bozulmayı tamamen doğal bir yoldan önleyen teknolojiyi kullanarak sunuyoruz. Spesiyal ürünler kategorisinde yer
alan kepekli pirinç, siyah pirinç ve buğday irmiği ürünlerimizin
vakumlu ambalajlarla sektöre kazandırıyoruz. Bu yolla, hiçbir
katkı maddesi kullanmadan kurtlanma, böceklenme gibi zararlıların üründe gelişmesi önleniyor. Böylece ürünler ilk gün ki
tazeliğini koruyarak muhafaza edilebiliyor.”

The Iraqi committee discusses commercial
problems at GAIB
.....................................................................................................................

Irak heyeti GAİB'te ticaretteki sorunları konuştu
A committee of Iraq central government met the exporters at Gaziantep. The commercial problems and
their solutions were discussed in the meeting which was conducted at Southeast Anatolian Exporter Union
Merkezi Irak hükümetinden bir heyet, Gaziantep’te ihracatçılarla buluştu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde yapılan toplantıda ticarette yaşanan sorunlar ve çözümleri görüşüldü.
The Iraqi committee of central Iraqi government met exporters at GAIB. Led by Mahsum Altunkaya, the Exporter Union
President of the grains, legumes, oil seeds and their products;
the problems experienced during the exportation conducted
from Turkey to Iraq was laid on the table and the possible solutions were discussed.The Central Iraqi Government Standardization and Quality Control Management (COSQC) committee
included Quality Control Director General Nisren SamiSwadi,
Standardization Director General Imad Hamzah Mohammed
Hussein, the Chemistry Industry Head of the Department Sanaa Abdul Wahab Mohammed Ameen, the Electricity Industry
Head of the Department Azhar Bahjat and the Ministry personel Odai Zaidan Hussein. The central Iraqi Government heard
the problems experienced during the exports from Turkey to
Iraq and the ideas about developing mutual commerce between the two countries were exchanged.
Emphasizing the fact that Iraq is a large and indispensible country for Turkey and that this market is at the focus of many other
countries, the Union President Mahsum Altunkaya stated that the
meeting was a productive one saying “Iraq is an important market
for many countries as well as Turkey; Turkey conducts great exports to Iraq with many of its industries. However, many countries
also conduct smear campaigns towards Turkish products time to
time for extending their share of the market. Today, in this meeting
we have created the opportunity by opening the doors of many of
our factories for the committee officials to examine the production
on the spot in order to emphasize the fact that Turkey exports
healthy products to Iraq and ensure the credibility of Turkish products parallel to the problems experienced in the exportation. The
impressions of the committee were very good. Following this productive meeting, I expect our problems particularly experienced in
exportation will be solved in the forthcoming period.”
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Merkezi Irak hükümetinden Gaziantep'e gelen Irak heyeti, GAİB'te ihracatçılarla buluştu. Hububat, Bakliyat, Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum
Altunkaya başkanlığında yapılan toplantıda, Türkiye'den
Irak'a yapılan ihracatla ilgili yaşanan sorunlar masaya yatırılırken bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri tartışıldı.
Merkezi Irak Hükümeti Merkezi Irak Standardizasyon ve
Kalite Kontrol İdaresi (COSQC) heyetinde Kalite Kontrol Genel Müdürü Nisreen Sami Swadi, Standardizasyon Genel
Müdürü Imad Hamzah Mohammed Hussein, Kimya Sanayii
Dairesi Başkanı Sanaa Abdul Wahab Mohammed Ameen,
Elektrik Sanayii Dairesi Başkanı Azhar Bahjat Abdullah ve
Bakanlık Personeli Odai Zaidan Hussein yer aldı. Merkezi
Irak Hükümeti heyeti, Türkiye'den Irak'a yapılan ihracatta
yaşanan sorunları dinlerken iki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yönünde de görüş alışverişinde bulundular.
Türkiye için Irak'ın büyük ve vazgeçilmez bir pazar olduğunu ve birçok ülkenin bu pazara göz diktiğini ifade eden Birlik
Başkanı Mahsum Altunkaya, yapılan toplantının verimli geçtiğini ifade ederek “Irak Türkiye için olduğu kadar birçok ülke
için de önemli bir pazardır. Türkiye birçok sektörüyle Irak'a
büyük ihracatlar gerçekleştirmektedir. Ancak birçok ülke bu
pazardan daha fazla pay alabilmek için zaman zaman Türk
ürünlerine yönelik karalama kampanyaları yürütülmektedir.
Bugün yapılan toplantıda ihracatta yaşanan sorunlara paralel olarak Türk ürünlerinin güvenirliliğinin arttırılması ve sağlıklı ürünlerin Irak'a gönderildiğinin altının çizilmesi için söz
konusu heyet yetkililerine birçok fabrikamız kapılarını açmış
ve üretimi yerinde inceleme imkânı oluşturulmuştur. Heyetin
izlenimleri çok iyi oldu. Verimli geçen toplantının ardından
özellikle İhracatta yaşadığımız sorunların önümüzdeki süreçte çözüme kavuşacağını umuyorum.” dedi.
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Bunbury grain export facility opened officially
.........................................................................................................................

Bunbury tahıl ihracat tesisi resmi olarak hizmete girdi
Bunge has officially opened its new grain export facility at the Bunbury Port in Western Australia.
The facility, funded by Bunge, represents 40 million dollars investment to Western Australia grain
industry.
Bunge, Batı Avustralya’da bulunan Bubory Port’daki yeni tahıl ticaret tesisini resmi olarak hizmete
soktu. Bunge tarafından finanse edilen tesis, Batı Avustralya tahıl endüstrisine yapılan 40 milyon
dolarlık yatırımı da temsil ediyor.
Bunge Australia has officially opened its new bulk grain
export facility at the Bunbury Port. The new terminal was
formally opened on 19 September 2014 by Western Australian Minister for Transport, Hon Dean Nalder, along with
Bunge CEO, Soren Schroder. The port facility is fully funded by Bunge, and represents a $40 million investment into
the WA grain industry. It is Bunge’s first port development
in Australia, and is providing Western Australian farmers
with an alternate avenue to global export markets, and
expanded grain marketing and delivery options.
Mr. Schroder said:
“The creation of a
new, Bunge export
infrastructure in Australia is a strategic
milestone for our
company, and an
important addition to
the Western Australian grain industry. For
Bunge, Australia is a
key part of our network, especially as an
advantaged supplier
of our operations and
customers in Asia. We
have a huge opportunity to supply a growing world with grains,
oilseeds and related food products. The facility here at
Bunbury will play a role in meeting that opportunity, and
in delivering benefits both for our global customers and
for the farmers here in Western Australia.”
The Bunge export facility uses existing infrastructure
including a berth and ship loader at the Bunbury Port,
and has a storage capacity of 50,000 tones, along with
state-of-the-art grain receival and testing facilities. Early
works commenced on the facility in March 2013. Commissioning of the port was completed in June 2015, with
the first shipment loaded.
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Bunge Avustralya, Bunbury Port’daki tahıl ihracat tesisinin açılışını resmi olarak gerçekleştirdi. Yeni terminalin
temeli Bunge CEO’su Soren Schroder’in yanı sıra Batı
Avustralya Ulaştırma Bakanı Hon Dean Nalder tarafından
19 Eylül 2014 atılmıştı. Liman tesisi tamamen Bunge tarafından finanse ediliyor ve Batı Avustralya tahıl endüstrisine yapılan 40 milyon dolarlık yatırımı da temsil ediyor.
Bu Bunge’nin Avustralya’daki ilk liman girişimi ve Batı
Avustralyalı çiftçilere küresel ihracat pazarları için alternatif bir ortam, geniş bir tahıl pazarı ve teslimat seçeneği
sağlıyor.
Schroder, konuyla
ilgili olarak şunları söyledi:
“Avustralya’da
yeni bir Bunge ihracat
altyapısı yaratmak firmamız için bir mihenk
taşı ve Batı Avustralya
tahıl endüstrisi için
de önemli bir katkı.
Bunge için Avustralya, ağ anahtarımız
konumunda; özellikle
de operasyonlarımızın
ve Asya’daki müşterilerimizin avantajlı bir
tedarikçisi. Büyüyen
dünyaya tahıl, yağlı
tohum ve benzeri gıda
ürünleri sağlamak için büyük bir fırsatımız var. Burada
Bunbury’deki tesis bu fırsatı yakalamada ve hem küresel
müşterilerimiz hem de burada Batı Avustralya’daki çiftçilerimiz için yarar sağlamada önemli bir rol oynayacak.”
Bunge ihracat tesisi, gemi yükleme sahası, 50 bin tonluk depolama alanı ve son teknoloji tahıl alım bölgesi ve
test alanı da dahil olmak üzere Bunbury limanındaki mevcut altyapıyı kullanıyor. Tesisteki ilk çalışmalar 2013 yılının Mart ayında başlamıştı. Yüklenen ilk gemiyle birlikte
limanın hizmete açılması ise 2015 yılının Haziran ayında
gerçekleştirildi.
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Satake increases number
of analyzable varieties
................................................................

Satake analizini yaptığı
türleri artırdı
Satake increased the number of varieties available for its Rice Variety Analysis Service to 308.
Satake, Pirinç Türleri Analiz Servisi’nin analizini
yaptığı türlerin sayısını 308’e çıkardı.

Japan-based Satake, one of the major companies in design and manufacture of milling equipment, has added new
varieties to its analysis service. The company started its rice
and cooked rice variety analysis (DNA analysis) service in
2003 and has analyzed many samples since. For years,
Satake has worked to increase the number of varieties that
can be analyzed. It was announced that now 17 new varieties have been newly added to the list. 12 varieties of them
are non-glutinous rice and 5 are varieties of non-glutinous
rice for feed. The company has also stated that most domestic rice varieties can also be analyzed now.
Merkezi Japonya’da bulunan ve değirmen ekipmanlarının tasarımı ve üretiminde önde gelen firmalardan biri olan
Satake, analiz servisine yeni türler ekledi. Firma, pirinç ve
pişmiş pirinç analizine (DNA analizi) 2003 yılında başlamıştı
ve bu zamana kadar birçok örneğin analizini gerçekleştirmişti. Analizi yapılabilecek türlerin sayısını artırmak için yıllardır çalışmalar gerçekleştiren Satake, 17 yeni türün daha
listeye eklendiği duyuruldu. Bunlardan 12 tanesi glütensiz
pirinç ve 5 tanesi de yem olarak kullanılacak glütensiz pirinç türü. Firma, çoğu domestik pirincin de artık analiz edilebildiğini belirtti.
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In the eyes of Calvin Grieder,
CEO of Bühler AG
IDMA, TURKEY AND BÜHLER:

“A GOOD COMBINATION”
.........................................................................

Bühler AG CEO’su
Calvin GRIEDER’ın gözünden
İDMA, TÜRKİYE VE BÜHLER:

“İYİ BİR KOMBİNASYON”
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The Bühler Group was prominently on display at
the IDMA Exhibition in Istanbul. True to its motto
"one step ahead in processing grains to food"
Bühler presented innovative process solutions,
services and various new or improved machinery to the technical public. CEO of Bühler, Calvin
Grieder, answered our questions about the trade
show, the Turkish market, the latest trends and
technologies, and Bühler’s position in the industry.
Bühler Group, İstanbul’da düzenlenen İDMA
Fuarı’na dikkat çekici bir sunumla katıldı. “Gıda
işlemede bir adım ileriye” mottosuyla hareket
eden Bühler, inovatif proses çözümlerini, servislerini ve çok sayıda yeni ya da geliştirilmiş
makinelerini ilgili ziyaretçilere tanıttı. Bühler’in
CEO’su Calvin Grieder; İDMA Fuarı, Türkiye pazarı, son trendler, teknolojiler ve Bühler’in endüstrideki yeri hakkındaki sorularımızı yanıtladı.
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Every day, billions of people use Bühler technologies
to satisfy their basic needs for food, mobility, or communication. With its industrial process technologies and
solutions, the company makes a significant contribution
to feeding the world’s population while focusing on food
safety and security. Around 65% of the wheat harvested
worldwide is processed into flour on Bühler mills. The
company’s contribution to the global production and processing of rice, pasta, chocolate, and breakfast cereals is
equally substantial.

Her gün milyarlarca insan gıda, mobilite ve iletişim konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bühler’in
teknolojisini kullanıyor. Firma bir yandan gıda güvenliği
ve güvencesine odaklanırken bir yandan da endüstriyel
proses teknolojileri ve çözümleriyle dünya nüfusunun
beslenmesine büyük katkı sağlıyor. Dünya genelinde
hasadı gerçekleştirilen buğdayın yüzde 65’i Bühler’in
değirmenlerinde un haline getiriliyor. Firma; pirinç,
makarna, çikolata ve kahvaltılık tahılların dünya genelindeki üretimi ve işlenmesine de eşit derecede katkı
sağlıyor.

At the IDMA Exhibition, Bühler’s Grain Milling business
area was showcasing the entire range of its expertise. At
the booth the company presented quite a selection of innovative process solutions, services and machinery. During the first exhibition day, Calvin Grieder, CEO of Bühler,
was hosting visitors from around the world. In between
the meet and greet, our magazine had the chance to interview the energetic businessman face to face, and talk
to him about the current market situation and Bühler’s
plans for the future.

Bühler’in Tahıl Öğütme Birimi, firmanın tüm uzmanlığını İDMA Fuarı’nda sergiledi. Firma, standında inovatif
proses çözümleri, servisleri ve makinelerinden seçme
parçaların sunumunu gerçekleştirdi. Fuarın ilk gününde
Bühler’in CEO’su Calvin Grieder, dünyanın her yerinden
misafirlerini ağırladı. Tüm bu karşılamaların ve toplantıların arasında dergimiz de bu enerjik iş adamıyla yüz yüze
röportaj yapma ve mevcut pazar koşulları ile Bühler’in gelecek planları hakkında konuşma fırsatı yakaladı.

Mr. Grieder, this is Bühler’s second time exhibiting at
the IDMA. Could you please tell us the reason for Bühler to attend the IDMA?
With its around 80 million inhabitants, Turkey is a large
food market, which grows and develops further every
year. Bühler has been in the Turkish market for years,
and it is an important market for us, not only in the food
processing area. Additionally we take competition notably from Turkey seriously and want to position our unique
portfolio of process solutions, services and machinery in
this environment so that customers could experience the
difference.

Sayın Grieder, bu Bühler’in İDMA Fuarı’na ikinci katılışı. Bühler’in İDMA’ya katılma sebebini bize açıklar
mısınız?
Türkiye 80 milyonluk nüfusuyla her geçen gün büyüyen
ve gelişen büyük bir pazar. Bühler yıllardır Türkiye pazarında yer alıyor ve Türkiye yalnızca gıda işleme konusunda değil; tüm yönleriyle bizim için önemli bir pazar.
Buna ek olarak, Türkiye’deki rekabeti oldukça ciddiye
alıyoruz ve proses çözümlerine dair benzersiz portfolyomuzu, servislerimizi ve bu alandaki makinelerimizi de
buna eklemek istiyoruz; böylece müşteriler aradaki farkı
hissedebilir.

IDMA Exhibition claims that it is the only international technology fair in the grain and pulses processing
industry. What was your first impression when you
stepped inside the exhibition area? From your impression, can you say that IDMA is an international trade
show?
Spontaneously I just felt that the set-up has been done
in a very professional way. This is the first day of the
exhibition and although I have not been here for a long
time, I’ve already met customers from many countries,
especially from the Middle East and Africa. So I have already seen a lot of different nationalities at the show, and
I hope I will see many more. Thus, I would say this is not a
Turkish show, but a well-attended international trade fair.

İDMA Fuarı, tahıl ve bakliyat işleme sektörünün uluslararası nitelikteki tek teknoloji fuarı olma iddiası taşıyor.
Fuar alanına girdiğinizde sizin ilk izleniminiz ne oldu?
İzlenimlerinizden yola çıkarak İDMA’nın uluslararası bir
organizasyon olduğunu söyleyebilir misiniz?
Fuarın son derece profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini hissettim. Bugün fuarın ilk günü olmasına ve buraya çok kısa bir zaman önce gelmeme rağmen birçok
ülkeden ziyaretçiyle tanıştım; özellikle de Orta Doğu ve
Afrika’dan. Yani, şimdiden fuarda birçok farklı milletten
insan görme şansım oldu. Umarım burada bulunduğum
süreçte daha fazlasını da görebilirim. Ancak şunu söyleyebilirim, İDMA sadece Türkiye pazarına yönelik bir fuar
değil, katılımı yüksek, uluslararası bir fuar.

It is obvious that Bühler made a great effort with its
booth. What is the booth concept, and the message
you want to deliver to the visitors?
We are a globally operating Swiss enterprise which

Bühler’in bu yıl standına çok özen gösterdiği görülüyor. Standınızın konsepti ve bu konsept ile ziyaretçilere vermek istediğiniz mesaj nedir?
Biz dünya genelinde faaliyette bulunan ve eğitim de dahil
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serves as the sole solution provider to our industry with a
fully integrated portfolio of process know-how, engineering, machinery and services, including training and education. With this offering we can ensure our customers
the best return on their investment and highest product
quality. These are the key messages we want to bring
across. To communicate this on a trade show, we came
up with a very modular booth concept which reflects all
aspects of our business.
Could you please tell us more about the innovations
you exhibit here?
It’s all about efficiency, quality and food safety. Take our
new roller mill Antares Plus which we launched here at
the show. With integrated measurement of and control
over particle size distribution, this new mill delivers a
constant optimum grinding effect while simultaneously
reducing energy consumption. Such a high level of automation has never been seen before in grain processing.
Besides this we showed a newly developed destoner, an
innovative plansifter, a color sorter, or the latest generation of moisture control and water proportioning units. On
display were furthermore an automatic bagging line, Bühler’s new impact machine and three measuring systems
for continuous particle size measurement, and analyzing
the flour quality in the running process.
So how about research and development? Where
does Bühler set its focus?
As a leading technology group, Bühler invests up to 5%
of its turnover in research and development every year.
Approximately half of our sales revenues are generated
by products that are less than five years old. We do research in a lot of different areas, constantly looking for
optimization and innovation. The world’s need for food
increases every day, but sources do not increase in the
same pace. That’s why we focus on safe and traceable
food processes and reducing food waste. Also, we want
to increase the nutritional value of food to provide solutions for the existing and future challenges in nutrition
and health. Innovations for sustainability are very important for us; as a family-owned company Bühler feels
particularly committed to sustainable solutions. Then, of
course, digitalization, machine intelligence, automation
and integrated concepts are major topics as well. We
strive to gain full control over products, processes and
machinery in order to regulate and optimize the process
flow – and in the end the output/end product – in the
best possible way. Equally important nowadays is energy
efficiency. We launch a lot of innovations to reduce the
energy consumption of our machines. As you can see,
we are constantly working in various fields of innovations
to allow customers to always be one step ahead in the
market place.
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olmak üzere bütünleşmiş proses uzmanlığı, mühendislik,
makine ve servis portfolyosuyla endüstrinin tek çözüm
sağlayıcısı olarak hizmet eden İsviçreli bir firmayız. Bu
hizmetlerle müşterilerimize yatırımlarının karşılığını en iyi
şekilde alacaklarını ve en yüksek ürün kalitesini garanti
ediyoruz. Bunlar bizim yaymak istediğimiz mesajlar. Bunları anlatabilmek için işimizi tüm hatlarıyla yansıtan modüler bir stant konsepti düşündük.
Burada sergilediğiniz yeniliklerle ilgili bize biraz daha
bilgi verir misiniz?
Yenilikler tamamen verimlilik, kalite ve gıda güvenliğiyle
ilgili. İlk kez fuarda sergilediğimiz yeni valsli değirmen Antares Plus’ı ele alalım; bu yeni değirmen, partikül boyutu dağılımında entegre ölçüm ve kontrol becerisiyle bir
yandan enerji tüketimini düşürürken bir yandan da sürekli
bir optimum öğütme etkisi sağlıyor. Tahıl işlemede daha
önce bu kalitede bir otomasyon görülmedi. Bunun yanı
sıra yeni geliştirilmiş ayıklama makinesini, inovatif bir eleği, bir renk ayırıcıyı ya da yeni nesil nem kontrol ve su
oranlama ünitelerini sergiledik. Dahası, otomatik paketleme hattı, Bühler’in yeni çarpma makinesi ve kesintisiz
partikül boyutu analiz ölçümü ve çalışır durumdaki sistemde un niteliği analizi yapabilen üç ölçüm sistemi de
sunumumuza dahildi.
Peki ya araştırma ve geliştirme? Bühler’in bu alandaki
odak noktası nedir?
Lider teknoloji grubu olarak Bühler, her yıl cirosunun
yüzde 5’ini araştırma ve geliştirme yatırımına ayırıyor.
Satış gelirimizin yarısına yakınını 5 yaşından genç olan
ürünlerimizden alıyoruz. Çok farklı alanlarda araştırmalar yürütüyor, devamlı olarak optimizasyon ve inovasyon
çalışmaları yapıyoruz. Dünyanın gıdaya olan ihtiyacı her
geçen gün artıyor; ancak kaynaklar aynı hızla artmıyor. Bu
yüzden güvenli ve izlenebilir gıda proseslerine ve gıda israfını azaltmaya odaklanıyoruz. Aynı zamanda, beslenme
ve sağlık alanlarında mevcut olan ve gelecekte çıkması
muhtemel sorunlara çözüm sunmak için gıdanın besinsel
değerini de artırmak istiyoruz.
Sürdürülebilirlik alanında yenilikler yapmak bizim için
önemli; bir aile şirketi olarak Bühler sürdürülebilir çözümlere özellikle katkıda bulunuyor. Buna ek olarak elbette dijitalleşme, akıllı makineler, otomasyon ve entegre konseptler de önemli konular. Proses akışını en iyi
şekilde düzenlemek ve optimize etmek amacıyla –verim
ve nihai ürün sonucunda- ürünlerimiz, proseslerimiz ve
makinelerimiz üzerinde tam kontrol sağlamak istiyoruz.
Enerji verimi de bugün eşit derecede önemli. Makinelerimizin enerji tüketimini azaltmak için birçok yenilik sunuyoruz. Görebileceğiniz gibi müşterilerimizi pazarda bir
adım öne taşıyabilmek için inovasyonun birçok dalında
durmaksızın çalışıyoruz.
Bühler değirmencilik endüstrisinde önemli bir oyuncu.

MILLER MAGAZINE

INTERVIEW • RÖPORTAJ

Bühler is an important player in the milling industry. What is Bühler’s share in this market throughout the world?
Bühler has been a milling company almost from the company’s start-up. This is still one of our core competencies and accounts for about one third of our business.
Based on this we have successfully managed to develop into adjacent markets and applications, supporting
our customers in expanding
and taking their business to
the next level. For example,
some millers also go into the
feed business. Others grew
into pasta or bakery business, which we also supply.
Our strategy is to look at the
whole food processing area
and supply chain. With this
being said, you realize that it
is quite difficult to talk about
Bühler’s global market share,
because it really depends
which markets you take into
consideration. However, if we
are talking about all the food
processes including milling, we can say that Bühler is a
market leader.
Mr. Grieder, at the beginning of the interview you emphasized the importance of the Turkish market. Could
you give us more details about your perception of the
Turkish market, and about the future plans you would
like to realize in Turkey?
The Turkish market has a lot of potential. Turkish entrepreneurs are very open and forward-looking; they invest
in export and expand into the world. The Turkish customers are very dynamic and keen on innovations and
improved solutions. Therefore, it is important that we
can show them our comprehensive portfolio right here.
I see Turkey as a hub for developing modern food processes around the world. For Bühler, Turkey is a base
that can be taken further. We are currently developing
our market here, especially with the service stations we
have installed. We want to service our customers even
quicker and better, true to our motto “in the region for
the region”.
The strategic location of Turkey is very interesting for
a foreign investor. A lot of companies think about Turkey as a base for reaching Asian, European and Middle
Eastern markets. Does Bühler have any plans like this?
Today, our office in Turkey is already our center for the
Middle East and Africa. We have developed and expanded
our worldwide market presence over the past 150 years
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Bühler’in küresel ölçekte bu endüstrideki payını öğrenebilir miyiz?
Bühler kuruluşundan bu yana hep bir değirmen firması
oldu. Bu hala Bühler’in temel rekabet alanlarından biri ve
bizim işimizin üçte birini oluşturuyor. Bundan yola çıkarak, müşterilerimizin büyümesi ve işletmelerini bir adım
öteye taşımaları için mücavir alanlara ve uygulamalara
başarılı şekilde yayılmayı başardık. Örneğin bazı değirmenciler yem işine giriyorlar;
bazıları ise bizim de tedarikçi
olduğumuz makarna ve fırıncılık işine giriyor. Stratejimiz
tüm gıda işleme süreci ve tedarikine bakmak. Bu söylediğimden yola çıkarak Bühler’in
dünya genelindeki pazar payını belirtmenin çok zor olduğunu görebilirsiniz çünkü
bunu açıklayabilmek, pazar
olarak neyi temel aldığınıza
bağlı. Ancak değirmenciliğin
de dahil olduğu tüm gıda proseslerinden bahsediyorsak,
Bühler’in dünya pazarında lider olduğunu söyleyebiliriz.
Sayın Grieder, röportajın başında Türkiye pazarının
önemini vurguladınız. Türkiye pazarıyla ilgili görüşleriniz ve Türkiye’deki gelecek planlarınız hakkında biraz
da bilgi verebilir misiniz?
Türkiye son derece büyük bir potansiyel taşıyor. Türk girişimcilerin çok dürüst ve ileri görüşlü. İhracata yatırım yapıyorlar ve dünyaya açılıyorlar. Buradaki Türk müşteriler
de oldukça dinamik, yeniliklere ve geliştirilmiş çözümlere
meraklı. Bu yüzden onlara tüm portfolyomuzu tam burada
gösterebilmemiz çok önemli. Türkiye’yi dünyadaki gelişen
modern gıda prosesleri için bir merkez olarak görüyorum.
Bühler için Türkiye bir adım ileriye taşınması gereken bir
merkez. Buradaki pazarımızı devamlı olarak geliştiriyoruz;
özellikle de kurduğumuz servis istasyonlarımızla. Müşterilerimize daha hızlı, daha iyi bir hizmet sunmak ve “bölge
için, bölge içinde” mottomuza sadık olmak istiyoruz.
Türkiye’nin coğrafi bazdaki stratejik konumu, birçok
yabancı yatırımcı için son derece çekici. Birçok firma
Asya, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına ulaşmak için
Türkiye’yi bir merkez olarak değerlendiriyor. Bühler’in
de gelecek yıllarda bu tarz bir planı var mı?
Türkiye ofisimiz şuanda zaten Orta Doğu ve Afrika için
merkez konumunda. 150 yılda dünya genelinde pazar
içindeki varlığımızı genişlettik ve geliştirdik; mutlu ve gururlu olduğumuzu söylemeliyim. Engin tecrübemizin,
güvenilir servislerimizin ve elbette yüksek kalitemizin bir
sonucu olarak dünya genelinde yerini sağlamlaştırmış bir
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and I must say we are happy and confident; we are very
well established around the world, as a result of our longterm experience, our reliable services, and of course our
high quality. We have not only efficient production sites
in Europe, but also in Asia, India, South Africa and South
America. We are not focusing on one market only, but
rather investing in all the market areas we are doing business in. So you will see us developing the regional markets
more actively, pushing our local business, our local expertise, engineering, production and services.
Will we see Bühler again at the IDMA in 2017?
From today’s perspective: yes. Bühler is a very solid company, a century and a half in business. We have a great
customer base; we have a very committed and skilled
workforce around the world; and we are financially very
stable. Of course, we have to work hard every single day
to remain at the top of our industry.

firmayız. Verimli üretim sitelerimiz yalnızca Avrupa’da değil; Asya, Hindistan, Güney Afrika ve Güney Amerika’da
da bulunuyor. Yalnızca tek bir pazara odaklanmıyoruz;
iş yaptığımız tüm pazar alanlarına da yatırım yapıyoruz.
Bu yüzden önümüzdeki süreçte bizi bölgesel pazarlarda
daha çok ve daha aktif şekilde rol alırken, yerel işlerimizi, yerel uzmanlığımızı, mühendisliğimizi, üretim ve servis
hizmetlerimizi geliştirirken göreceksiniz.
Peki Bühler’i bir sonraki İDMA’da tekrar
görebilecek miyiz?
Bugünün bakış açısıyla, evet. Bühler 150 yıldır iş yapan
çok sağlam bir firma. Harika bir müşteri tabanımız var;
dünya genelinde kendini işine adamış, yetenekli bir işgücümüz var; finansal olarak oldukça istikrarlıyız. Elbette,
endüstrimizin en tepesinde kalabilmemiz için her gün çok
çalışmak zorundayız.

Is there something else you would like to add?
I wish IDMA Exhibition a lot of success. I think this exhibition is well-placed, because there are a lot of activities between Europe and Asia and the IDMA can link them. There
are big trade shows in Europe and Asia, but IDMA is right
between them. This is like the old Silk Road, a path from
Asia to Europe. I think IDMA has the potential to become a
hub for these important and interesting markets.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
İDMA Fuarı için başarılar diliyorum. Bence bu fuarın çok
iyi bir konumu var çünkü Avrupa ve Asya ülkeleri arasında
çok sayıda çalışma var ve bu fuar onları birbirine bağlayabilir. Avrupa ve Asya’da da büyük fuarlar var ancak
İDMA, tam bu ikisinin arasında. Burası Asya ve Avrupa’yı
birbirine bağlayan eski İpek Yolu gibi. Bence İDMA Fuarı,
bu önemli ve ilgi çekici pazarlar için bir merkez konumuna
gelebilir.

We would like to thank Mr. Calvin GRIEDER,
CEO of Bühler AG, for sparing time for us and answering our questions.

Sayın Bühler AG CEO’su Calvin GRIEDER’a yoğun
temposu içerisinde bize zaman ayırdığı ve sorularımızı yanıtladığı için teşekkür ederiz…
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OCRIM INTRODUCED
A NEW ROLLER MILL
TO THE INDUSTRY
IN ITS 70th
ANNIVERSARY
.................................................................

OCRIM 70. YILINDA
SEKTÖRÜ YENİ
VALSLİ DEĞİRMENİYLE
TANIŞTIRDI
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Ocrim, one of the leading companies in global
milling technologies, presented a new roller technology to its customers in its 70th anniversary.
Having design elements from 1950s, Ocrim’s new
Superior Time RMI-S roller mill had great interest
from visitors at Ipack-Ima.
Değirmen teknolojilerinde dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Ocrim, 70. yılında
müşterilerini yeni vals teknolojisiyle buluşturdu.
1950’lerin tasarım unsurlarını barındıran Ocrim’in
yeni Superior Time RMI-S valsli değirmeni, IpackIma’da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
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One of the leading milling technologies producers in the
world, Ocrim exhibited at Ipack-Ima with its new technology in its 70th anniversary. Launching show that the
company presented during the exhibition for its new
product Superior Time RMI-S roller mill had a great interest from visitors. Presenting its new machine – one in
white and one in black- which has design elements from
1950s to the taste of visitors; Ocrim had one of the most
interesting booths of the exhibition. Vice president of
Ocrim Sergio ANTOLINI who we came together with during the launching show answered our questions about
the new technology.
Mr. Antolini, first of all, could you please give us some
information about your new machine that you are presenting in this exhibition?
First of all, regarding our new product Superior Time
RMI-S, I would like to say that it was developed through
70 years of experience. It has been
made in collaboration with our clients
in order to satisfy
their current and
future requests in
terms of maintenance, high performance, and low energy consumption.
This was the point
that we started our
design.
It was really important for us to improve the design
because “design” is
an Italian philosophy. So, first of all we started with the
body and then inside of the machine, technical parts.
You can say that Superior Time RMI-S is easy and simple. We put that experience into the middle of easiness
and simplicity. In another word, we combined our machine with easiness to handle, simplicity to maintain and
70 years of experience.
You talked about Ocrim’s 70 years of experience.
What is the place of this 70 year-experience in milling
industry?
The first philosophy for us, as Ocrim, is to be a manufacturer. Ocrim was founded as a “manufacturer” 70 years
ago. We have many competitors in milling technologies
industry. However we have nothing against them, we appreciate them as well.
The strength of Ocrim is that all its technologies, designing works and production are realized in Italy. We put
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Dünyanın önde gelen değirmen teknolojileri üreticileri
arasında yer alan Ocrim, 70. yılında yeni teknolojileriyle
Ipack-Ima Fuarı’ndaydı. Firmanın fuarda gerçekleştirdiği
Superior Time RMI-S valsli değirmen lansmanı, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. 1950’lerin tasarım unsurlarını barındıran yeni makinesini siyah ve beyaz olarak
iki farklı renkte ziyaretçilerin beğenisine sunan Ocrim,
fuarın en renkli stantlarından birinin sahibiydi. Lansman
esnasında bir araya geldiğimiz Ocrim Başkan Yardımcısı
Sergio ANTOLINI, yeni teknolojileriyle ilgili dergimizin sorularını yanıtladı.
Sayın Antolini, öncelikle bu fuarda sergilediğiniz yeni
ürününüz hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Öncelikle yeni valsimiz Superior Time RMI-S’in, Ocrim’in
70 yıllık tecrübesinin ışığında geliştirilen bir ürün olduğunu belirtmek isterim. Bu makinemizi, müşterilerimizle
birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda; bakım, yüksek
performans ve enerji
tüketimi gibi konularda günümüzdeki ihtiyaçları ve gelecekte karşılaşacağımız
ihtiyaçları giderecek
şekilde
geliştirdik.
Tasarımımıza da tam
olarak bu noktadan
başladık.
Bizim için makinenin
tasarımını geliştirmek
son derece önemliydi çünkü tasarım, bir
İtalyan
felsefesidir.
Bu yüzden de önce
ürünün
tasarımsal
yapısıyla işe başladık, akabinde de makinenin iç kısımlarındaki teknik bölümlere geçtik. Superior Time RMI-S’nin kolay ve yalın bir
yapı sergilediğini söyleyebilirsiniz. Biz tecrübeyi, kolaylık
ve yalınlığın arasına yerleştirdik. Yani makinemizi kullanımda kolaylık, bakımda yalınlık fikriyle birleştirdik ve sonrasında da iç yapısına 70 yıllık tecrübeyi ekledik.
Ocrim’in 70 yıllık tecrübesinden bahsettiniz. Bu 70
yıllık tecrübenin değirmencilik endüstrisindeki yeri
nedir?
Ocrim olarak ilk felsefemiz “üretici” olmaktır. Yani firmamız
70 yıl önce “üretici” olmak üzere kuruldu. Değirmen teknolojileri pazarında birçok rakibimiz var. Ancak rakiplerimizle ilgili hiçbir sıkıntımız yok, hatta onlara müteşekkiriz.
Ocrim’in bu pazardaki gücü, tüm teknolojilerinin hem tasarımının hem de üretimin İtalya’da yapılmasından gelmektedir. Ocrim olarak üretim kapasitemizi artırmak için
çok fazla çaba gösteriyor, çok fazla yatırım yapıyoruz.
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a lot of effort and large investment to increase our production capacity. We extended the machine tools from
technic production of piping, to the production of mold
injection. If today we can say that Ocrim is one of the
best manufacturers in the world, the reason is this understanding of production. We are not offering a puzzle but
we are offering the whole paint.
Could you please tell us about your global targets?
As Ocrim, we are already a reference company worldwide in the milling industry. However our target and our
focus are to be the leader in the market. We aim at being
a real leader.
Your company exhibited in IDMA exhibition last
month. Regarding the comebacks that you received
about IDMA Exhibition, could you please briefly tell us
how the exhibition was?
Of course it is very
difficult to make a
clear result about
the exhibition after
a month. Regarding
the area that we operate, the course of
the process in our
business is slow.
Our aim for the exhibition was to meet
clients and to meet
new people, to explain them what
we can offer if they
spend some time
with us. In this aspect, IDMA was a
great
opportunity
because it represented a more different market than Italia represents. At the same time, it was like a preview of
Ipack-Ima because we are Italian and it is easy for us to
exhibit here. Milano is close to Cremona so that it was
easy for us to organize. That’s why we applied IDMA.
It was a preview exhibition that we had a great interest
and great return from visitors and we contacted many
people.
What do you think about the next IDMA exhibition?
Are you planning to take this system to IDMA?
Hopefully, yes. This is what we want to repeat and make
implement for the future. IDMA 2015 was a good opportunity to meet new people to display our equipment.
So we believe that we will have new experiences through
IDMA in the future; we would like to implement such activities in the next IDMA as well.
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Boru (piping) üretiminden kalıp makinesine kadar, geliştirdiğimiz tüm makinelerimizin her türlü parçasını kendimiz
geliştiriyoruz. Bugün Ocrim’in dünyadaki en iyi üreticilerden biri olduğunu söyleyebiliyorsak, bunun nedeni bu
üretim anlayışıdır. Biz müşterimize bir bulmacanın parçalarını sunmuyoruz; resmin bütününü sunuyoruz.
Biraz da küresel anlamdaki hedefinizden bahseder
misiniz?
Ocrim olarak zaten değirmencilik endüstrisinde dünya
çapında referans olarak değerlendirilen bir firmayız. Ancak bu pazardaki gelecek hedefimiz ve odak noktamız
liderlik. Yani gerçek bir lider olmayı amaçlıyoruz.
Firmanız geçen ay İDMA Fuarı’ndaydı. İDMA Fuarı ile
ilgili aldığınız dönüşlerden yola çıkarsak, bize kısaca
fuarın nasıl geçtiğinden bahseder misiniz?
Elbette bir aylık bir süreçte, fuarla ilgili çok belirleyici bir sonuç çıkarmak çok zor. Ayrıca hizmet verdiğimiz alan
itibariyle bu tür etkinlerin
devam süreçleri yavaş
işler. Ancak bizim fuara
katılma sebebimiz, müşterilerle görüşmek, yeni
insanlar tanımak ve bize
vakit ayırdıkları takdirde
onlara neler sunabileceğimizi açıklamaktı. Bu anlamda İDMA Fuarı harika
bir fırsattı çünkü İtalya’da
olduğundan daha farklı
bir pazarı temsil ediyordu.
Aynı zamanda bizim açımızdan Ipack-Ima’nın bir
hazırlığı gibiydi. Çünkü biz
İtalyanız ve buradaki fuara
katılmak bizim için daha kolay. Milano’nun Cremona’ya
yakın olması nedeniyle rahatlıkla organize olabildik. Bu
da İDMA’ya katılmamızı kolaylaştırdı. Sonuçta da harika
bir deneyim yaşadık. İDMA, büyük ilgi gördüğümüz, çok
sayıda bağlantı kurduğumuz ve ziyaretçilerden harika geri
dönüşler aldığımız bir hazırlık fuarı oldu.
Bir sonraki İDMA hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu
fuardaki tarzınızı İDMA’ya da taşımayı düşünüyor musunuz?
Umuyorum ki evet. Buradaki etkinliğimiz, tekrarlamak ve
gelecekte de uygulamak istediğimiz bir deneyim. Bu yılki
İDMA Fuarı da, bizim için yeni insanlarla tanışıp ekipmanlarımızı gösterebileceğimiz iyi bir fırsat oldu. Bu yüzden
gelecekte de İDMA ile yepyeni tecrübeler edinebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla bir sonraki İDMA’da da bu
tarz bir etkinlik planlamayı çok isteriz.
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The Historical Development
of Milling Technologies and
Modern Technologies - 1
...................................................................

Değirmen Teknolojilerinin
Tarihsel Gelişimi ve
Günümüz Teknolojileri - 1

Mustafa ÖZDEMİR
General Manager - Genel Müdür
İmaş Makine

In recent years, capacities less than 250 tons are prohibited in the countries that dominate the milling
sector. The milling sector gathers around 5 to 10 major companies in the advanced countries. Capacities less than 250 tons increase the cost whereas higher capacities disrupt the milling circulation.
Son yıllarda değirmencilik sektöründe söz sahibi ülkelerde, 250 tonun altındaki kapasiteler yasaklanmıştır. Değirmencilik sektörü ileri ülkelerde 5–10 büyük firmanın etrafında toplanmaktadır. 250 tonun altındaki
kapasitelerde maliyet yükselmekte, üzerindeki kapasitelerde ise öğütme sirkülasyonu bozulmaktadır.

INTRODUCTION

GİRİŞ

Milling involves all machines employed in milling granular products from minerals to metal and wood. Our subject is granular products which includes grains and within
that wheat and flour milling.

Değirmencilik denilince mineralden metale, ahşaptan
taneli ürünlere varıncaya kadar öğütmede kullanılan tüm
makineler anlaşılır. Bizim konumuz taneli ürünler içinde
hububat, bunun da içinde buğday ve un değirmenciliğidir.

Flour milling refers to the segment of industry in which
wheat granules are reduced to flour. This process is almost
as old as the history of humanity. It is said that it reaches
as far as 75.000 BC. Archeological evidence proves that
milling stones were used 18 thousand years before as
well. With respect to industry, today exist stone and roller
mills. The very “first factories” with steam machines and
the “first automation” with vertical and horizontal systems
were implemented in flour milling industry. It is because of
this reason that old English language uses the word “mill”
for factory and “miller” for referring to manufacturer.

Un değirmenciliği, buğday tanesinin öğütülerek, una
indirgendiği sanayi dalını ifade eder. Neredeyse insanlık
tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. M.Ö. 75.000 yılına
kadar uzandığına dair bazı bildirimler vardır. Öğütme taşlarının 18 bin yıl önce kullanıldığına dair arkeolojik deliller
mevcuttur. Endüstriyel anlamda günümüze taş değirmenler ve valsli öğütücülerle ulaşmıştır. Buhar makineleri ile
“ilk fabrikalar”; dikey ve yatay taşıma sistemleri ile de “ilk
otomasyon” un değirmenciliğinde uygulanmıştır. Bu sebeple eski İngilizcede “mill” kelimesi fabrika, “miller” kelimesi fabrikatör anlamında kullanılmıştır.
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The importance of flour milling results from the widespread
distribution 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. With respect to our country, flour mills produce
raw materials for a wide range of grain based products; primarily for bread. Dominated by a grain-based diet, Turkey
has 150 kg annual flour consumption per capita. From the
field to the consumer, milling adds value to the economy by
creating important accession in fields of manufacture and
service and providing commerce and export opportunities.

Un değirmenciliğinin önemi, elde edildiği buğdayın yeryüzünde yaygın dağılışı, geniş coğrafya ve ekolojilerde
yetişebilmesi, tarımı, muhafazası ve işlenmesinin kolaylığı,
beslenme açısından ucuz, kolay erişilebilir ve nötr aromatik profile sahip besin kaynağı olmasından kaynaklanır.
Ülkemiz açısından bakıldığında, un değirmenleri, başta
ekmek olmak üzere çok çeşitli tahıl bazlı ürün için hammadde üretir. Tahıla dayalı beslenmenin hakim olduğu ülkemizdeki yıllık kişi başı un tüketimi 150 kg’dır. Değirmencilik, tarladan tüketiciye kadar önemli üretim ve hizmet
alanlarında istihdam, ticaret ve ihraç imkanları oluşturarak
katma değer sağlamaktadır.

Different than Far East, South America and Africa, flour
milling is the main industry field of European and Asian
countries. Similarly, Turkey is also one of the Eurasian
countries where flour milling is very widespread. However, countries where nutrition is mostly based on rice
and corn also tend to conduct flour milling since wheat
is a widespread, easy and cheaply manufactured grain.

Un değirmenciliği Uzak Doğu, Güney Amerika ve Afrika
hariç Avrupa ve Asya ülkelerinin temel endüstri kolu konumundadır. Türkiye de un değirmenciliğinin yaygın olduğu
Avrasya ülkelerinden biridir. Ancak buğdayın daha yaygın,
kolay ve ucuza üretilebilmesi nedeniyle beslenmesi çeltik
ve mısıra dayalı ülkeler de un değirmenciliğine yönlenmiş
durumdadır. Böylece ülkemiz değirmen makineleri üreticilerine de dış pazarlarda farklı imkânlar ortaya çıkmaktadır.

THE POSITION OF FLOUR MILLING
IN TURKEY AND IN THE WORLD
The following developments are observed in consideration of the flour milling in the world:
1. Corresponding to the production of wheat, one of
the basic consumable items; the manufacturing of milling machines rapidly increase as well. Countries such as
America, Germany, Italy, France and England are great
milling machine manufacturers. Turkey, on the other
hand has greatly advanced in this field in recent years.
2. 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. 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.
3. In recent years, capacities less than 250 tons are prohibited in the countries that dominate the milling sector. The milling sector gathers around 5 to 10 major companies in the advanced countries. Capacities less than 250 tons increase the
cost whereas higher capacities disrupt the milling circulation.
4. Another trend in flour milling is specialization milling 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 milling is more popular than multipurpose milling.
5. In multipurpose milling, different types of wheat and
grains are milled and stored separately. At the end of the mill-
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UN DEĞİRMENCİLİĞİNİN DÜNYA’DAKİ
VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
Dünyada un değirmenciliğine bakılacak olursa aşağıdaki gelişmeler görülecektir:
1. Temel gıda tüketim maddesi olan buğdaya paralel
olarak değirmen makinaları üretimi de hızla artmaktadır.
Amerika, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler
büyük değirmen makineleri imalatçılarıdır. Türkiye de son
yıllarda bu alanda büyük atılımlar yapmıştır.
2. Un değirmenciliğinde kompakt (compact) değirmenlere ilgi hızla artmaktadır. 50–100 ton kapasiteli, tek
katlı, tam otomatik 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.
3. Son yıllarda değirmencilik sektöründe söz sahibi ülkelerde, 250 tonun altındaki kapasiteler yasaklanmıştır.
Değirmencilik sektörü ileri ülkelerde 5–10 büyük firmanın
etrafında toplanmaktadır. 250 tonun altındaki kapasitelerde maliyet yükselmekte, üzerindeki kapasitelerde ise
öğütme sirkülasyonu bozulmaktadır.
4. Un değirmenciliğinde diğer bir yöneliş de ihtisas değirmenciliği ve çok amaçlı değirmenciliktir. İhtisas değirmenciliğinde değirmen tek bir ürüne göre dizayn edilir.
Örneğin ekmeklik un, bisküvilik un gibi... Türkiye’de çok
amaçlı değirmencilikten ziyade ihtisas değirmenciliği revaçtadır.
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ing process, 50-60 types of flour can be achieved by blending these flours and adding additives. The added value of
this application is rather high just like the investment costs,
information, personnel and technology requirements.
6.Flour milling is one of the basic industrial fields of our
country. Depending on the developments in this field, in
Ottoman period as well, stone and roller mills were imported and brought into use in a very short time. Today,
there are more than 1000 mills (both active and passive)
over 50 tones capacity daily. 700-800 of these are active. The established capacity is 30 million tons annually
whereas used capacity is 10-13 million tons a year. Flour
milling is also subject to a high rate of excess capacity.
Thereby, milling machines with a significant production
capacity almost have no domestic activity. Thus the industry compulsorily relies on foreign countries.
7. 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. There
are mills that operate in capacities which vary between
10 to 600 tons daily. Only the %35 of the establish capacity is being used whereas the %65 constitutes the
excess capacity. This causes extreme deviations in flour
prices. Small mills spend 15 KW electricity for milling 100
kg of wheat on average whereas in 250-350 ton capacity
mills that value can be decreased to 4-5 KW. Besides,
employment cost and general expenses per unit manufacture are lower in larger mills.
8. Flour industry concentrates in the areas of Konya,
Istanbul, Ankara, Izmir and Gaziantep. With respect to
regional dispersion, half of the industry is located in inner
Anatolia and Marmara.

MILLING TECHNOLOGY AND FLOUR MILL
From an engineering viewpoint, milling is a process of
size reduction. Mills employed in the milling process are
the components that provide for pressing, impact, cutting
and friction techniques and dimension minimization. Even
though the term “mill” is used for all of the mills in general,
it suggests flour mills in the technical term. The technical
definition 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.
A flour mill consists of wheat storages, cleaning and conditioning units and granulation part. The milling system of
mills is composed of mills, sieves and auxiliary components.
The milling process is the integration of pressure and
tension originating from the implemented milling force.
This energy which is applied on to a grain comminutes
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5. Çok amaçlı değirmencilikte, farklı özellikteki buğdaylar ve tahıl çeşitleri ayrı ayrı öğütülerek depolanır. Öğütmenin 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.
6. Un değirmenciliği ülkemizin temel endüstri alanlarından biridir. Bu alandaki gelişmelere dayalı olarak, Osmanlı
döneminde de, taşlı un fabrikaları ve valsli değirmenler çok
kısa sürede ithal edilip, kullanıma sunulmuştur. Günümüzde, aktif ve pasif olanlar göz ardı edildiğinde yaklaşık olarak
50 ton/gün kapasite üzerinde 1000’den fazla değirmen
mevcuttur. Bunların 700-800 adedi faaldir. Kurulu kapasite
30 milyon ton/yıl civarında, kullanılan kısmı ise 10-13 milyon ton/yıl arasında değişmektedir. Un değirmenciliğinde
yüksek bir atıl kapasite söz konusudur. Dolayısıyla hatırı
sayılır bir üretim kapasitesine sahip değirmen makineleri
sektörünün yurt içi etkinliği yok denecek kadar azdır. Bu
sektör mecburen gözünü yurt dışına dikmiştir.
7. Türkiye’de un değirmenciliği ekmeklik una dayanır.
Son yıllarda lüks un ve paketlenmiş unlar hızla yaygınlaşmaya başlamış olup, sayıları azdır. Kapasite yönünden
çok büyük farklılıklar vardır. 10 ton ile 600 ton/gün arasında değişen kapasitelerde çalışan değirmenler vardır.
Kurulu kapasitenin ancak % 35’i kullanılmaktadır, % 65’i
atıl kapasite konumundadır. Bu da un maliyetlerinde aşırı
sapmalara neden olmaktadır. 100 kg buğdayı öğütmek
için küçük değirmenlerde ortalama 15 KW elektrik harcanırken, 250-350 ton kapasiteli değirmenlerde bu değer 4-5 KW’ya kadar inebilmektedir. Bunun yanında birim
üretim başına işçilik maliyeti ve genel giderler büyük değirmenlerde daha düşüktür.
8. Unculuk sektörünün toplanma bölgeleri; Konya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep’tir. Bölgesel açıdan
bakıldığında, yarısı İç Anadolu ve Marmara’da yoğunlaşmıştır.

ÖĞÜTME TEKNOLOJİSİ VE UN DEĞİRMENİ
Öğütme, mühendislik yönüyle bir boyut indirgeme olayıdır. Öğütme işleminde kullanılan öğütücüler; sıkıştırma,
darbe, kesme ve sürtünme teknikleri ile boyut indirgeme
olayını sağlayan elamanlardır. “Değirmen” kelimesi genelde
öğütücü anlamında kullanılsa da, ıstılahta un değirmenlerini ifade eder. Un değirmenciliğinde ise ıstılahi anlamı,
temizlenmiş-tavlanmış buğday tanesinin açılarak, unsu
endospermin kepekten ayrılması ve una indirgenmesidir.
Bir un değirmeni, buğday depoları, temizleme ve tavlama ünitesi ile öğütme kısmından ibarettir. Değirmenlerin
öğütme sistemleri ise öğütücüler, elekler ve yardımcı elemanlardan oluşur.
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it by the effect of these forces. A part of the energy disperses on the breaking surfaces heating up the milling material. The more increased the applied energy, the more
increases “milling efficacy” in other words grain fineness.
The milling efficacy can be estimated by the average
granule fineness of the milling material. The effect of the
processes of comminution and friction causes milling passage to heat. The milling passages should remain under
a certain level. Different than the process itself, the Milling
Quality can be estimated from the bran and endosperm
seperation. After the sieving of the material in the milling
passage, this qualitative superiority can be determined from
the fineness and the purity of the
material under the sieve. The milling
efficacy is dependant on the milling
surface as well as the material, pace
and surface features of roller balls.
The second important component is the sieves utilized within
the sieving system. Sieves classify
the broken material depending on
its fineness and achieving a critical
purification process separates the
breaking passage into sub-passages such as raw materials over the
sieve, semolina and flour. In other
words, by enabling the dispersion of these, sieves contribute to
the success of advanced process
levels. In sieving systems, “sieving
efficacy” can be estimated by the
under sieve amount and the purity
level of the material demanded. The purity level of the milled
or sieved material on the other hand is determined by its
peak, color and ash amount which are determined by organoleptic and laboratory tests.

MILLING FEATURES OF STONE MILL
Consisting of a moving stone on a fixed one, stone mills
are utilized for breaking the wheat between two stones
and separating the bran and the endosperm from each
other as much as possible. In stone milling, superficial
milling is applied by the wide stone surfaces. The specific
milling features of stone mills are summarized below:
• It can provide 100 % performance with single degree
and superficial milling.
• The heat increases due to extreme friction and high
pressure in single degree milling. Therefore, obtained
breakage or flour might be burned.
• The gelatinization capacity of starch and gas keeping
capacity of gluten is damaged.
• The starch damage is increased in stone mills.
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Öğütme işlemi, uygulanan öğütme kuvvetine bağlı
baskı ve gerilme kuvvetlerinin bileşkesidir. Tane üzerine
uygulanan enerji, bu kuvvetlerin etkisi ile taneyi parçalar. Enerjinin bir kısmı, kırılma yüzeylerine dağılarak öğütme materyalinin ısınmasına sebep olur. Uygulanan enerji
arttıkça, “öğütme etkinliği”, yani kırma granül inceliği de
beraber artar.
Öğütme etkinliği öğütme materyalinin ortalama tanecik
inceliği ile tahmin edilebilir. Öğütme pasajının ısınmasında, parçalanma ve sürtünme işlemlerinin etkisi söz konusudur. Öğütme pasajlarının belli düzeyi aşmaması gerekir.
Öğütme kalitesi ise etkinlikten farklı olarak, inceltilen materyalin göstereceği
kabuk-endosperm
ayrışımı ile tahmin
edilebilir. Bu kalitatif üstünlük, öğütme
pasajındaki ürünün
elenmesinin ardından
elek altındaki materyalin incelik ve saflık
derecesi ile tahmin
edilir. Öğütme etkinliğinde; kullanılan
öğütme yüzeyi ve
vals toplarının malzeme, hız ve yüzey
özellikleri etkili olmaktadır.
İkinci önemli eleman, eleme sistemi
içerisinde
kullanılan
eleklerdir. Elekler kırılan materyali inceliğine göre sınıflandırıp, önemli bir pürifikasyon işlemini başararak, kırma pasajını
elek üstü kaba materyal, irmik ve un gibi alt pasajlara ayırır. Yani bunların diyagrama dağılışını sağlayarak ileri işlem
basamaklarının başarısına yardımcı olur. Eleme sistemlerinde “eleme etkinliği”, eleğin talep edilen materyalin elek altı
miktarı ve saflık derecesi ile tahmin edilebilir. Öğütülen veya
elenen materyalin saflık derecesi ise ihtiva ettiği pike, renk ve
kül miktarı ile tahmin edilir. Bunlar da organoleptik ve laboratuvar testleri ile ortaya konur.

TAŞ DEĞİRMENİN ÖĞÜTME ÖZELLİKLERİ
Alttaki sabit taş üzerinde dönen bir hareketli taştan ibaret olan taş değirmenlerde, buğdayın iki taş arasında kırılıp açılması ve kabukla endospermin mümkün olduğunca
birbirinden ayrılması sağlanır. Geniş sürtünme yüzeyine
sahip yüzeysel öğütme uygulanır. Taş değirmenlerin spesifik öğütme özellikleri aşağıda özetlenmiştir:
• Tek dereceli ve yüzeysel öğütme ile tek aşamada %
100 randıman sağlayabilir.
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• Due to the crumbling of sandstone, fine sand particles are transferred into the flour in stone mills.
• The capacity as well as flour yield and quality is lower
in stone mills
• The obtained flour consists of rough gains with high
possibility of bran transmission.
• The energy consumption is high in stone mills.
Figure 1 depicts the operating mechanism of a waterfuelled stone mill.
Industrially, the first developments in milling technology
were obtained on stone mills and roller mills have accelerated this process. However, no recent technology was
set forth after that. The mentioned development phases
occurred exactly as follows.

MILLING PREPERATION TECHNOLOGIES
IN FLOUR MILLING
A. Supply of raw material, Quality Control
and Maintaining
The main raw material of flour milling is Tr. Aestivum
bread wheat types of hexaploid character. In addition, Tr
compactum and for special purposes Tr durum types can
also be used. The purposive quality and peak flour production starts with the appropriate choice and supply of the
raw material and laboratory analyze tests. A well-equipped
and organized laboratory is a very critical part of blending
as well as all production phases. It is one of the essential
disciplines of international wheat market and flour milling
for the implementations of raw material choice and cheap,
qualified, standard and continuous production.
The obtained raw material is first placed in storages for
at least 15 days and then to milling granaries depending
on the 1-3 days milling plan. The stored material must
be controlled in 15 day periods at most. Besides storing practices appropriate for sanitation, organic storing
methods can also be implemented according to demand.
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• Tek dereceli öğütmede, aşırı sürtünme ve yüksek basınçtan dolayı sıcaklık artar. Bu nedenle elde edilen kırmada veya unda, yanma olayına rastlanır.
• Nişastanın jelatinizasyon ve glütenin gaz tutma kapasitesi zarar görür.
• Taş değirmenlerde nişasta zedelenmesi fazladır.
• Taş değirmenlerde, kumtaşının parçalanması sonucu
una ince kum zerrecikleri geçer.
• Taş değirmenlerin kapasitesi, un verimi ve kalitesi düşüktür.
• Elde edilen un, kaba tanecikli olup, kepek bulaşması
yüksektir.
• Taş değirmende enerji tüketimi yüksektir.
Şekil 1, su gücüyle çalışan bir taş değirmenin çalışma
mekanizmasını göstermektedir.
Endüstriyel anlamda öğütme teknolojisindeki ilk gelişmeler, taş değirmenler üzerinde sağlanmış, valsli değirmenler bu süreci hızlandırmış, bunun üzerine de yeni bir
teknoloji ortaya konulamamıştır. Ana hatları ile söz konusu gelişme süreçleri aşağıdaki gibi cereyan etmiştir.

UN DEĞİRMENCİLİĞİNDE ÖĞÜTMEYE
HAZIRLIK TEKNOLOJİLERİ
A. Hammadde Temini, Kalite Kontrolü ve Muhafaza
Un değirmenciliğinin temel hammaddesi, hekzoploid
karakterli Tr. aestivum ekmeklik buğday çeşitleridir. İlaveten Tr. compactum ve özel amaçlarla Tr. durum çeşitleri
de kullanılabilmektedir. Amaca yönelik kalite ve speklerde un üretimi, hammaddenin uygun şekilde temini, seçimi ve laboratuar analiz ve testleri ile başlar. İyi planlanmış
ve donatılmış bir laboratuvar, paçal yapımı ve tüm üretim
aşamalarının çok önemli paydaşıdır. Hammadde seçim
uygulamaları, ucuz, kaliteli, standart ve sürekli üretim için
uluslararası buğday pazarı ve un değirmenciliğinin olmazsa
olmaz disiplinlerinden biridir.
Elde edilen hammadde önce en az 15 günlük stok depolarına, sonra 1-3 günlük öğütme planına göre öğütme
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B. 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 efficiency and its ability to more effectively clean the very
dirty wheat grains. The LOOP SYSTEM involved in the dry
cleaning 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 important. In
the separation process, the amount of foreign matter that can
be separated, the rate of purification from ash and microbial
flora are used as measurement parameters.
In flour milling, there are two process phases that large capacity milling experts pay the most attention and believe these
to be extremely hard to compensate for. First one of these is
the conditioning process where the bran is separated from the
endosperm and flour purity and fineness can be checked. The
second one is the control of the breakage system where the
actual semolina in flour is obtained in adequate amount and
purity. Thus achieved damping and washing process and the
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silolarına alınır. Depolanan materyalin en çok 15 günlük
periyotlarla kontrolü gerekir. Sanitasyona uygun depolama uygulamalarının yanı sıra ihtiyaca göre organik depolama metotları da uygulanabilmektedir.
B. Temizleme ve Tavlama
Temizleme uygulamaları, son ürün ve işlem basamaklarında, hijyen ve sanitasyon konsepti 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 nedeniyle yaş sistem, yani yıkama makineleri de hala
kullanılmaktadır. 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.
Un değirmenciliğinde, büyük değirmen ustalarının, en
hassas davrandığı, telafisinin çok güç olduğuna inandıkları
iki işlem aşaması vardır. Bunlardan birincisi, kabuk endosperm ayrışımının sağlandığı ve un saflığı ve inceliğinin kont-
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first phase of conditioning in mills where wet clearing systems
are utilized. In luxury flour milling, it is widely believed that this
type of washing process results better that conditioning. In
second phase, depending on the hardness level of the wheat
dampness is taken to the optimum grain water.
The conditioning process is the most important preparation
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 intended by the
flour sector. The requirements of the wheat types with different
hardness are also taken into consideration 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 optimization 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 processes performed after the dry cleaning process
are compared 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
o
C. Hot and steam conditioning methods can be implemented
as well for special purposes.
C. Creating Blended Flour
It is the process of mixing different 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 constitute the most important stage of blending flour. The second stage is the costeffective production of this quality; and it should be remembered that the approximately 85% of the flour cost arises
from the raw material. When determining 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.
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rol edilebildiği tavlama işlemi; ikincisi ise unda esas irmiğin
yeterli miktar ve saflıkta elde edilebildiği kırma sisteminin
kontrolüdür. Yaş temizleme sistemlerinin kullanıldığı değirmenlerde, ıslatma veya yıkama işleminin ve tavlamanın ilk
aşaması bu şekilde sağlanır. Lüks un değirmenciliğinde bu
tip yıkama işleminin tavlamada daha iyi sonuç verdiği kanaati yaygındır. İkinci aşamada buğdayın sertlik derecesine
göre, rutubet optimum tane suyuna tamamlanır.
Tavlama işlemi, temizlemeyi takip eden en önemli hazırlık
aşamasıdır. Optimum su ve ısıl işlem ile yeterli mozaikleşmeyi sağlayabilecek dinlendirme süresi uygulamaları, önemli
tav parametreleridir. Unculuk sektörünün amaçladığı un kalitesi ve inceliğine bağlı olarak süre 72 saate kadar uzatılabilir. Süre hususunda farklı sertlikteki buğdayların ihtiyaçları
da göz önünde bulundurularak, 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, yumuşak buğdaylarda tek aşamada gerçekleşirken %
50’nin üzerindeki sertlik derecelerinde, ıslatma iki aşamada
tamamlanır. Kuru temizleme üzerine yapılan tavlama işlemleri yıkamalı sistemlerle karşılaştırıldığında; kuru sistemde
optimum tav etkinliğinin % 90 civarında sağlanabildiği ve
çevresel olarak su atığının çok önemli düzeyde düşürüldüğü
bilinmektedir. Tavlamada ısıl işlem uygulamaları süreyi kısalmaktadır. En yaygın olanı tav muamele sıcaklığının 42 oC’yi
aşmadığı ılık tavlamadır. Özel amaçlarla sıcak ve buharlı tavlama metotları da kullanılabilmektedir.
C. Paçal Oluşturma
Tavlanan farklı özellikteki buğdayların, talep edilen unun
spektleri dikkate alınarak belli oranlarda 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 oluşturulan programlardan faydalanılır.

-> It will continue in the next issue...
-> Bir sonraki sayıda devam edecek...
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WORLD SORGHUM AND
MILLET MARKET
Dünya Sorgum ve Darı Pazarı

Today, sorghum and millet are two of the most basic foods for the poor and rural people in the dry
regions that are poor in terms of other grains. When the production regions of these products are
reviewed, it is seen that Africa, Central America and South Asia are at the front. Used in various
fields such as human food, feed and biofuel; these products are an important food source for the
African countries that are especially poor in terms of other grain products.
Sorgum ve darı, günümüzde diğer tahıllar açısından fakir olan kurak bölgelerdeki yoksul ve kırsal
halk için en temel gıdalardan birisidir. Bu ürünlerin üretim bölgelerinde bakıldığında, Afrika, Orta
Amerika ve Güney Asya’nın ön sıralara çıktığı görülmektedir. İnsan gıdası, yem ve biyoyakıt gibi çok
çeşitli alanlarda kullanılabilen bu ürünler, özellikle diğer tahıl ürünleri açısından fakir Afrika ülkeleri
için önemli bir gıda kaynağıdır.
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Sorghum is a feed crop of poaceae ( Gramineae) family
which can reach up to 3 meters in height. It is heat and
drought-tolerant plant and also it is not picky about soil
type. It is resistant to salty and alkali soil. This plant has
high photosynthesis efficiency and can be cultivated in
every climate condition. It does not need excessive irrigation and fertilization.

Sorgum, boyu 3 metreye kadar ulaşabilen buğdaygiller
ailesine ait bir yem bitkisidir. Sıcağa ve kurağa dayanıklı
bir bitki olup, toprak ayırt etmemektedir. Tuzlu ve alkali
topraklara dayanıklıdır. Bu bitki, yüksek fotosentez verimine sahiptir ve her iklim koşulunda kolaylıkla yetişebilmektedir. Fazla sulama ve gübre ihtiyacı bulunmamaktadır.

Today this crop is used as feed in general terms
and it is produced in high amount in drought and dry
places of Africa especially where grain production is
insufficient or not seen and it is used mainly in human nutrition. One of the species, Sorghum bicolor, is
an important world crop, used for food (as grain and
in sorghum syrup or “sorghum molasses”), fodder, the
production of alcoholic beverages, as well as biofuels.
Species are native to tropical and subtropical regions
of all continents in addition to the South West Pacific
and Australasia.

Günümüzde bu bitkinin genel kullanım alanı yem olmakla birlikte özellikle diğer tahıl ürünlerinin yetersiz üretildiği veya üretilemediği Afrika’nın kurak ve sıcak bölgelerinde, yoğun olarak üretilmekte ve önemli oranda insan
beslenmesinde değerlendirilmektedir. Sorgumun çeşitlerinden birisi olan iki renkli Sorgum, biyoyakıtların yanı sıra
gıda (tahıl olarak sorgum şurubu veya sorgum pekmezinde), yem, alkollü içkilerin üretiminde kullanılan önemli bir
dünya tahılıdır. Sorgumun farklı türleri, Güney Batı Pasifik
ve Avustralasya’ya ek olarak diğer tüm kıtalardaki tropik
ve yarı tropikal bölgelerde de yetişmektedir.
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Some scientists believe that climate changing will
make sorghum a much more valuable product in the future because sorghum is preferred instead of corn in arid
places. In another word, it can be an alternative to corn.
Consequently, decreasing in underground water amount
will not enable corn cultivation in some places due to
global warming. However, sorghum will be one of the cultivated products in such areas as it does not need much
water.

Bazı bilim adamları, küresel ısınmanın ilerleyen yıllarda
sorgumu daha değerli bir ürün haline getireceğine inanıyor. Çünkü sorgum, su kıtlığı olan yerlerde mısır yerine
tercih edebiliyor. Yani mısıra alternatif olabilir. Dolayısıyla
gelecekte küresel ısınma nedeniyle yer altı sularının azalması bazı bölgelerde mısır ekiminin yapılmasına imkan
tanımayacak ancak sorgum, suya daha az ihtiyaç duyan
özelliğiyle bu bölgelerde yetiştirilebilen ürünler arasında
yer alacak.

In some parts of Turkey, millet is another name for corn
and so most of the time millet is mistaken for corn. However millet is cultivated around the world for food and
feed; it has smaller seeds than corn; it is a really different
cereal in comparison to corn in terms of appearance of
its plant. Flowers of all millet species stand upright and
inclined in shape of dense or sparse bunches. Thus,its
seeds do not form a regular sequence around the rachis
as it is in wheat or barley. Efficiency and nutrition of millet
seeds are much lower than most of the other grains.

Türkiye’nin bazı bölgelerinde darı, mısırın diğer adıdır
ve bu yüzden “darı” denildiğinde çoğu zaman insanların
aklına mısır gelmektedir. Oysa darı, dünya çapında gıda
ve yem için ekilen ve mısırdan çok daha küçük tanelere
sahip, bitki görüntüsü itibariyle de mısırdan bir hayli farklı
bir tahıl ürünüdür. Bütün darı türlerinin çiçekleri dik ya da
eğik, sık ya da seyrek salkımlar biçimindedir. Dolayısıyla
tohumları (taneleri) buğday ya da arpada olduğu gibi bir
eksenin çevresinde düzenli olarak dizilmiş başaklar oluşturmaz. Çok küçük olan darı tanelerinin verimi ve besin
değeri de öbür tahılların çoğundan daha düşüktür.

Millet has many different prominent species and varieties in different parts of the world. Common point of all
millet species is that they are grown in difficult production
environments such as those at risk of drought. Various
millet species had been staple food for people in Africa
and Asia for 4000 years and in Europe until the end of
Middle Age. Although millet is cultivated as feed plant in
Turkey, Western Europe and USA, it still has importance
as human nutrient in dry and drought countries in Africa
and Asia. Number of its species is around 300.
Liking sandy soil and being drought-tolerant, millet is
summer crop which is cultivated in spring. It is warm
climate plant which does not need rainfall and can be
cultivated even in most arid lands. For instance, pearl
millet (Pennisetum glaucum) which has expanded to
around Sahara Dessert as it is drought-tolerant is one
of the most important agricultural plants in Africa and India. Mainly, it is indigenous to tropical climate but it is
also well-adapted to various climates. It is not affected
by heavy rainfall. Proso millet and foxtail millet do not
like moisture much. Millet seeds sprout in 8-120 degree.
Millet is drought-tolerant however its growth decelerates
due to drought. After drought, it continues to grow fast.
Another important feature of millet is that it can be
stored longer than other grains. Finger millet (Eleusine
coracana) cultivated in Africa and India can be stored for
8 years without deterioration in jerry-built grain storages
of native people. This is an important source for countries
that cannot make production for years due to drought.
Sorghum is also a kind of millet. For the countries that
cannot make production for years due to drought, this
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Darının dünyanın farlı noktalarında öne çıkan birçok
farklı türü, çeşidi vardır. Bütün darı türlerinin temel benzerlikleri ise kuraklık riski altında olan zor üretim ortamına
sahip yerlerde yetiştirilebiliyor olmasıdır. Çeşitli darı türleri,
yaklaşık 4.000 yıldır Afrika ve Asya'da, Ortaçağ sonlarına
kadar da Avrupa'da insanların temel besin maddelerinden biri olmuştur. Bugün bu tahıl Türkiye’de, Avrupa'nın
batısında ve ABD'de daha çok yem bitkisi olarak ekilse
de, Afrika ile Asya'nın sıcak ve kurak ülkelerinde insan
beslenmesindeki önemini hâlâ korumaktadır. Tür ve çeşitleri 300'e yakındır.
Kumsal topraklardan hoşlanan, kurağa dayanıklı, ilkbaharda ekilen yazlık bir bitki olan darı, öbür tahıllar kadar
yağış istemeyen ve en verimsiz topraklarda bile gelişebilen bir sıcak iklim bitkisidir. Örneğin; kurağa çok dayanıklı
olduğu için ekim alanı Sahra Çölü'nün çevresine kadar
yayılan hintdarısı (Pennisetum glaucum) özellikle Hindistan ve Afrika'nın en önemli tarım bitkileri arasında yer alır.
Esas itibariyle tropik iklimin yerli ürünüdür. Fakat mutedil
iklime de iyi adapte olmuştur. Fazla yağıştan zarar görmez. Kum darı ve cin darı fazla rutubetten hoşlanmazlar.
Darı tohumları 8-12 derecede çimlenirler. Darılar kurağa
dayanıklıdır. Fakat kurakta gelişmeleri durgunlaşmaktadır.
Kuraklık geçince hızlı gelişmelerine devam ederler.
Darının bir diğer önemli özelliği diğer tahıllardan daha
uzun süre depolanabilmesidir. Hindistan ve Afrika'da tarımı yapılan ragidarısı (Eleusine coracana) yerlilerin derme
çatma tahıl ambarlarında hiç bozulmadan sekiz yıl kadar
saklanabilir. Kuraklık nedeniyle bazen yıllarca ürün alınamayan ülkeler için bu önemli bir yaşam güvencesidir.
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is a vital source. Indeed, sorghum is also a type of millet. However, total production amount in the world made
sorghum seem like a separate product.

WORLD SORGHUM PRODUCTION
AND CONSUMPTION

Aslında sorgum da genel hatlarıyla darının bir çeşididir.
Ancak dünyadaki üretim miktarı, sorgumu tek başına değerlendirilen bir ürün olarak öne çıkarmıştır.

DÜNYA SORGUM ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

Sorghum has been cultivated for 5000 years and is
the fifth most important cereal crop grown in the world.
Sorghum, consumed instead of wheat and other cereals in terms of intended use in Africa and some Far East
countries, is widely used as animal feed in United States,
South America and European countries. A type of bread
which is made by milled sorghum seed stand as one
of the most widespread utilizations in human nutrition.
Seeds of sorghum can be widely used as animal feed as
well as human nutrition. Sorghum seed is crumbled and
used as cellulose (fiber) source for animals. In addition,
plant stem and leaves are used also as fodder and silage
for animal nutrition as long as they are chopped as green.
In some places, sorghum stem is considered as building
materials or energy source.

Sorgum beş bin yıldan beri yetiştirilmekte olan bir bitkidir ve
günümüzde dünyada yetiştirilen en önemli beşinci tahıl ürünü
niteliğindedir. Afrika ve bazı Uzakdoğu ülkelerinde kullanım
açısından buğday ve diğer tahılların yerini alan sorgum, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinde
hayvan yemi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tanesinin öğütülmesi ile elde edilen undan yapılan ekmek, sorgumun insan beslenmesinde en yaygın kullanılma yollarından
birini oluşturmaktadır. Sorgumun tanesi insan beslenmesinde
kullanıldığı gibi hayvan yemi olarak da yaygın bir şekilde kullanım alanı bulmaktadır. Tane sorgum parçalanarak hayvanlara
selüloz (lif) kaynağı olarak yedirilmektedir. Diğer taraftan bitki
sapı ve yaprakları, yeşil olarak doğranmak suretiyle veya saman ve silaj yem olarak hayvanların beslenmesinde kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde sorgum sapı inşaat yapı malzemesi
veya enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir.

Global harvest area for sorghum changes between 38
and 44 million hectares according to the data of United

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun
2003-2013 yılları arasını gösteren verilerine göre dünya-
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Nations Food and Agriculture Organization FAO showing
the years between 2003 and 2013. Regarding the harvest area, 2012 harvest which is on 38 million hectares
is the lowest of the last 10 years. Global sorghum harvest area reached to 46.3 million hectares in 2005. This
area became the highest rate in the last 10 years. Also
in 2013, sorghum harvest area was around 42.2 million
hectares.
Africa becomes prominent in sorghum production. According to the data of FAO, global sorghum production
was 62.2 million tons in 2013 and 25.6 million tons of
this (41.1 percent) was realized by Africa. America follows Africa in the same year with 23.5 million tons. Asia
is ranked third continent with its sorghum production of
9.5 million tons.
America, Nigeria, Mexico, India, Sudan, Ethiopia and
Argentina are the most important production regions. Averagely 4-5 million tons of sorghum is produced yearly in
each of these countries. Announcing the sorghum amount
in the whole world is between 55 and 60 million tons, U.S.
Department of Agriculture Foreign Agricultural Service
USDA states the world sorghum production, which was
57.2 million tons in 2009/10 season, reached to 61.1 mil-
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daki toplam sorgum hasat alanı 38 ile 44 milyon hektar
arasında değişmektedir. Hasat alanı açısından son 10 yılın en düşük seviyesi, 38 milyon hektarla 2012 yılında gerçekleşmiştir. 2005 yılında dünyadaki sorgum hasat alanı
46,3 milyon hektara ulaşmıştır. Bu alan son 10 yılda ki en
yüksek hasat alanı özelliğindedir. 2013 yılında ise sorgum
hasat alanı 42,2 milyon hektar civarındadır.
Afrika kıtası dünya sorgum üretiminde öne çıkan kıtadır.
FAO’nun verilerine göre 2013 yılında 62,2 milyon ton olan
dünya sorgum üretiminin 25,6 milyon tonluk kısmı (yüzde
41,1’i) Afrika kıtası tarafından gerçekleştirilmiştir. Afrika’yı
aynı yıl 23,5 milyon tonla Amerika kıtası takip etmektedir.
Asya ise 9,5 milyon ton sorgum üretimiyle üçüncü sırada
yer almaktadır.
Ülke bazında en önemli üreticiler ise Amerika, Nijerya,
Meksika, Hindistan, Sudan, Etiyopya ve Arjantin’dir. Bu
ülkelerin her birinde yılda ortalama 4 ile 10 milyon ton
arasında sorgum üretimi gerçekleştirilmektedir. Son 10
yılda dünya genelinde üretilen sorgum miktarını 55 ile
65 milyon ton arasında açıklayan ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi USDA’nın verilerine göre; 2009/10
sezonunda 57,2 milyon ton olan dünya sorgum üretimi, 2010/11 sezonunda 61,1 milyon tona ulaşmıştır.
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lion tons in 2010/11 season. Declining 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 announcing that global sorghum production is 64.5
million tons estimates that global sorghum production will
reached to 65.3 million tons in 2015/16 season.

2011/12 ile 2012/13 sezonlarına 57 milyon ton civarına
gerileyen dünya sorgum üretimi, 2013/14 sezonunda
60,4 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonu dünya sorgum üretimini 64,5 milyon ton olarak açıklayan USDA,
2015/16 öngörüsünü ise 65,3 milyon ton olarak açıklamıştır.

According to the data of 2014/15 season; world’s
largest sorghum producer is U.S. with 10.9 million tons.
Ranking first in world sorghum production with 6,4 million tons in 2011/12 season, Mexico dropped to second
place after U.S. with 8.5 million tons in 2013/14 season
and with 7,3 million tons in 2014/15 season. Nigeria, Sudan, India, Argentina and Ethiopia follow U.S. and Mexico
in world sorghum production. Nigeria realized 6.7 million
tons of sorghum production, Sudan realized 6.2 million
tons, India realized 5 million tons, Argentina and Ethiopia
realized 4 million tons in 2014/15 season. Total sorghum
production of these 7 countries represented 68.5 % of
world sorghum production in 2014/15 season.

USDA’nın 2014/15 sezonu verilerine göre; dünyadaki
en büyük sorgum üreticisi, 10,9 milyon tonla ABD’dir.
2011/12 sezonunda 6,4 milyon ton üretimle dünya sorgum sezonunda ilk sırada yer alan Meksika, 2013/14
sezonunda 8,5 milyon ton, 2014/15 sezonunda da 7,3
milyon tonla ABD’den sonra ikinci sıraya gerilemiştir.
Dünya sorgum üretiminde ABD ve Meksika’yı Nijerya,
Sudan, Hindistan, Arjantin ve Etiyopya takip etmektedir. 2014/15 sezonunda Nijerya 6,7 milyon ton, Sudan 6,2 milyon ton, Hindistan 5 milyon ton, Arjantin ve
Etiyopya’nın her biri ise 4 milyon ton sorgum üretimi
gerçekleştirmiştir. Bu 7 ülkenin toplam sorgum üretimi,
2014/15 sezonunda dünya sorgum üretiminin yüzde
68,5’unu temsil etmektedir.

Sorghum can be used in different parts of the world for
various purposes such as the production of food, feed,
biofuel and alcoholic beverages. Mexico and China rank
first among world’s largest sorghum consumer countries.
Mexico, being the number one in global sorghum consumption in 2013/14 season, was replaced by China in
2014/15 season. According to the data of USDA, China
ranks first in global sorghum consumption in 2014/15
season with its production amount of 11.1 million tons.
Consumption amount of China which is 1.9 million tons
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Sorgum dünyanın farklı noktalarında gıda, yem, biyoyakıt, alkollü içki üretimi gibi birçok farklı amaçla kullanılabilmektedir. Dünyadaki en büyük sorgum tüketicisi ülkeler arasında Çin ve Meksika ilk sıralarda yer almaktadır.
2013/14 sezonunda dünya sorgum tüketiminde ilk sırada
yer alan Meksika, 2014/15 sezonunda yerini Çin’e bırakmıştır. USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda Çin,
11,1 milyon tonluk tüketimle dünya sorgum tüketiminde
ilk sırada yer almaktadır. 2009/10 sezonunda sadece 1,9
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in 2009/10 season reached to 3.2 in 2012/13 season
and to 6.8 million tons in 2013/14 season. Increasing its
sorghum consumption in the last 5 seasons, China became number one among sorghum consumer countries
in 2014/15 season.
Mexico which had been number one sorghum consumer until the last season increased its sorghum consumption which is 9.7 million tons in 2009/10 season
to 8.1 million tons in 2011/12 and to 7.5 million tons in
2014/15 season; so Mexico fell back and become second. Nigeria, Sudan, India, Ethiopia and Argentina follow China and Mexico in world sorghum consumption.
According to the USDA data; Nigeria realized 6.6 million
tons of sorghum consumption, Sudan realized 6 million
tons, India realized 4.9 million tons, Ethiopia realized 4.1
million tons and Argentina realized 2.9 million tons in
2014/15 season.

milyon ton Çin’in sorgum tüketimi, 2012/13 sezonunda
3,2; 2013/14 sezonunda ise 6,8 milyon tona ulaşmıştır.
Son 5 sezonda önemli oranda sorgum tüketimini arttıran
Çin, böylece 2014/15 sorgum tüketim sıralamasında ilk
sıraya yerleşmiştir.
Son sezona kadar sorgum tüketiminde ilk sırada yer
alan Meksika, 2009/10 sezonunda 9,7 milyon ton olan
sorgum tüketimini, 2011/12 sezonunda 8,1 milyon
tona, 2014/15 sezonunda ise 7,5 milyon tona düşürerek ikinci sıraya gerilemiştir. Dünya sorgum tüketiminde
Çin ve Meksika’yı Nijerya, Sudan, Hindistan, Etiyopya ve Arjantin takip etmektedir. USDA verilerine göre;
2014/15 sezonunda Nijerya 6,6 milyon ton, Sudan 6
milyon ton, Hindistan 4,9 milyon ton, Etiyopya 4,1 milyon ton, Arjantin ise 2,9 milyon ton sorgum tüketimi
gerçekleştirmiştir.
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WORLD MILLET PRODUCTION
AND CONSUMPTION
Today millet is an important grain product for the developing countries in Asia and Africa with semi-arid tropical
climate. Millet flour is used to make bread and also to make
alcohol and boza after fermented. It is used as feed for birds
and is one of the most important food stuff in North African
countries. In these regions millet seeds are consumed as
mash or flatbread after boiled or milled. In addition, stems
and seeds of all kinds of millets are used as animal feed.
According to the data of FAO showing 2003 and
2013, global harvest area for millet changes between
29 and 38 million hectares. Millet harvest area which is
37.6 million hectare in 2003 could not reach this level
again in the following 10 years. Harvest area which decreased to 29.6 million hectares in 2012 increased to
33.1 again in 2013.
Africa is prominent in sorghum as it is in global millet
production. According to the data of FAO, world millet
production is 29.8 million tons in 2013 and 15 million
tons of it (50.3 percent) was realized by Africa. Asia follows Africa in the same year with 13.7 million tons. Other
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DÜNYA DARI ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Darı, günümüzde yarı kurak tropik iklime sahip Asya
ve Afrika’daki gelişmekte olan ülkeler için önemli bir tahıl
ürünüdür. Unundan ekmek yapıldığı gibi çok nişastalı olması bakımından ispirto çıkarılmasında ve mayalandırılması ile de boza yapımında kullanılır. Kuşlara yem olarak
verildiği gibi özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde en önemli
besin maddelerinden biridir. Bu bölgelerde darı taneleri
ya haşlanıp lapa olarak yenir ya da öğütülerek unundan
pide gibi yassı ekmekler yapılır. Ayrıca bütün darı türlerinin sapları ve taneleri hayvan yemi olarak da kullanılır.
FAO’nun 2003-2013 yılları arasını gösteren verilerine
göre dünyadaki toplam darı hasat alanı 29 ile 38 milyon
hektar arasında değişmektedir. 2003 yılında 37,6 milyon
hektar olan dünya darı hasat alanı sonraki 10 yılda bu
seviyeye ulaşamamıştır. 2012 yılında 29,6 milyon hektara
kadar gerileyen hasat alanı 2013’te yeniden 33,1 milyon
hektara ulaşmıştır.
Afrika kıtası, sorgumda olduğu gibi dünya darı üretiminde de öne çıkan kıtadır. FAO’nun verilerine göre 2013 yılında 29,8 milyon ton olan dünya darı üretiminin 15 milyon
tonluk kısmı (yüzde 50,3’ü) Afrika kıtası tarafından gerçek-
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continents have share between 40 thousand and 700
thousand. In another words, 96.3 percent of world millet
production is realized by Africa and Asia.

leştirilmiştir. Afrika’yı aynı yıl 13,7 milyon tonla Asya kıtası
takip etmektedir. Diğer kıtaların darı üretiminde yeri 40 bin
ile 700 bin ton arasında kalmaktadır. Yani dünya darı üretiminin 96,3’ü Afrika ve Asya’da gerçekleştirilmektedir.

According to USDA which announced that world millet production amount in the last 5 years is between 26
and 33 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 million tons level again in
2014/15 season.

Son 5 sezonda dünya genelinde üretilen darı miktarını
26 ile 33 milyon ton arasında açıklayan USDA’nın verilerine göre; 2010/11 sezonunda 32,5 milyon ton olan dünya
darı üretimi, 2011/12 sezonunda 27,4 milyon tona gerilemiş, 2012/13 sezonunda ise yaklaşık 3 milyon tonluk
artışla 30,4 milyon tona ulaşmıştır. USDA, 2013/14 sezonunda 29 milyon tona gerileyen dünya darı üretiminin,
2014/15 sezonunda da 29,1 milyon tonla aynı seviyelerde kaldığını açıklamaktadır.

According to the estimates of FAO for 2013 and USDA
for 2015, the most important producers are India, Nigeria,
Niger, China, Mali, Sudan and Burkina Faso. Solely India
realizes most of the millet production with its production
amount over 10 million tons. Annual millet production
amount of the other countries changes between 1 and 5
million tons. Ranking second after India, Nigeria realized
4.8 million tons of millet production in 2014/15 season;
while Niger realized 3.2 million tons of production.

FAO’nun 2013 ve USDA’nın 2015 yılı verilerine göre
ülke bazında en önemli üreticiler ise Hindistan, Nijerya,
Nijer, Çin, Mali, Sudan ve Burkina Faso’dur. Hindistan,
10 milyon tonu aşan üretim miktarıyla darı üretiminin çok
önemli bir bölümünü tek başına gerçekleştirmektedir. Diğer ülkelerin her birinin yıllık darı üretim miktarları ise 1 ile
5 milyon ton arasında değişmektedir. Dünya darı üretiminde Hindistan’ın ardından ikici sırada yer alan Nijerya,
2014/15 sezonunda 4,8 milyon ton darı üretimi gerçek-

96

June • Haziran 2015

MILLER MAGAZINE

RESEARCH • ARAŞTIRMA

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

June • Haziran 2015

97

RESEARCH • ARAŞTIRMA

World’s largest consumption in millet used mostly as
human food and feed is India that also ranks first in the
production. India’s millet consumption is slightly higher
than the production. Despite the 10 million-ton production, 10.2 million tons of millet consumption was realized
in 2014/15 season. Nigeria, Niger, China, Mali and Sudan
follow India in millet consumption. Nigeria realized 5 million tons of millet consumption, Niger realized 2.9 million
tons, Mali realized 1.2 million tons and Sudan realized 1
million tons in 2014/15 season.

WORLD SORGHUM AND MILLET TRADE
According to the USDA data; the sorghum amount subjected to the world trade in 2014/15 season was 11.8
million tons. Ranking first in world sorghum export, U.S.
realized 9 million tons of 11.8 million-ton export by itself.
Argentina with 1.5 million tons, Australia with 800 thousand
tons, Ukraine with 150 thousand tons and Nigeria with 100
thousand tons followed U.S. in world sorghum export.
China ranks first in the imports. China realized 8.5 million tons of 11.8 million-ton world sorghum import in
2014/15 season by itself. Japan follows China in sorghum import with 1 million ton. Columbia, EU, Kenya and
Mexico with 100 thousand tons followed China in world
sorghum import.
Millet is a product generally consumed in the region
where it is produced. Thus, the millet amount subjected
to the world trade is significantly low. USDA doesn’t have
open data for world millet trade. In the world millet trade
announced by UN Food and Agriculture Organization
FAO with formal, semi-formal and forecast data, import
and export amounts are not equivalent. FAO’s the most
current data belongs to the year 2012. While the export
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leştirirken üçüncü sırada yer alan Nijer, 3,2 milyon ton
üretim gerçekleştirmiştir.
Daha çok insan gıdası ve yem olarak kullanılan darıda
dünyadaki en büyük tüketici, üretimde de ilk sırada yer
alan Hindistan’dır. Hindistan’ın darı tüketimi, üretiminin
bir miktar üzerindedir. 2014/15 sezonunda 10 milyon
tonluk üretimine karşılık 10,2 milyon tonluk darı tüketimi gerçekleştirmiştir. Darı tüketiminde Hindistan’ı Nijerya,
Nijer, Çin, Mali ve Sudan takip etmektedir. 2014/15 sezonunda Nijerya 5 milyon ton, Nijer 2,9 milyon ton, Mali 1,8
milyon ton, Sudan ise 1 milyon ton civarında darı tüketimi
gerçekleştirmiştir.

DÜNYA SORGUM VE DARI TİCARETİ
USDA verilerine göre; 2014/15 sezonunda dünya ticaretine konu olan sorgum miktarı 11,8 milyon tondur.
Dünya sorgum ihracatında ilk sırada yer alan ABD, 11,8
milyon tonluk ihracatın 9 milyon tonluk kısmını tek başına
gerçekleştirmiştir. Dünya sorgum ihracatında ABD’yi 1,5
milyon tonla Arjantin, 800 bin tonla Avustralya, 150 bin
tonla Ukrayna, 100 bin tonla Nijerya takip etmektedir.
İthalatta ise ilk sırayı Çin almaktadır. Çin, 2014/15 sezonunda 11,8 milyon tonluk dünya sorgum ithalatının 8,5
milyon tonluk kısmını tek başına gerçekleştirmiştir. Dünya
sorgum ithalatında Çin’i 1 milyon tonla Japonya takip etmektedir. Kolombiya, AB, Kenya ve Meksika ise 100’er bin
tonluk ithalat miktarıyla üçüncü sırayı paylaşmaktadırlar.
Darı, genellikle üretildiği bölgede tüketilen bir üründür. Bu
yüzden dünya ticaretine konu olan darı miktarı son derece
azdır. USDA’nın dünya darı ticaretine dönük açık verisi bulunmamaktadır. BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun resmi,
yarı resmi ve tahmini verilerle açıkladığı dünya darı ticaretin-
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was 388 thousand tons, the import was 379 thousand
tons in 2012. It is an important factor in this difference
that the data cannot be obtained in a healthy way.
According to the data of FAO, India ranks first in world
millet export. Russia with 85 thousand tons, Ukraine with 49
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de ise ithalat ve ihracat miktarları denk değildir. FAO’nun en
güncel verisi 2012 yılına aittir ve 2012 yılına dönük verilerde
ihracat 388 bin ton olarak görünürken, ithalat 379 bin ton
olarak görülmektedir. Bu farklılıkta darı ticaretine dair verilerin sağlıklı olarak elde edilememesi önemli bir etkendir.

June • Haziran 2015

99

RESEARCH • ARAŞTIRMA

thousand tons and U.S. with 41 thousand tons followed India that exported 109 thousand tons of millet in 2012. Niger
ranks first in imports. Belgium with 26 thousand tons, Nepal
with 20 thousand tons and Germany with 19 thousand tons
follow Niger that imports 38 thousand tons of millet in 2013.

SORGHUM AND MILLET
PRODUCTION IN TURKEY
Sorghum, which is not known well in Turkey, is produced mostly for feed and the production amounts are
significantly low. According to the production amount
compiled by Turkish Statistical Institute since 2004; Turkey
realizes sorghum production between 100 and 400 tons
every year. Sorghum production of Turkey which was 361
tons in 2013 was realized as 81 tons in 2014.
Compared to sorghum, millet production is more common in Turkey. The most important millet species cultivated
in Turkey are vulgare, proso millet and pearl millet. According to the data of TUIK; millet cultivation land, which was
35 thousand decares in 2001, reached to 40 thousand
decares as the highest level in the last 10 years in 2003.
However; declining in the following years, millet cultivation
land decreased to 25 thousand decares in 2013. It showed
an increase in 2014 and reached to 26.6 thousand decares.
The decline in the cultivation land also reflected on the
production. According to TUIK data; Turkey’s millet production, which was 6 thousand 700 tons in 2001, remained
above 7 thousand tons until 2006 and declined to 6 thou-
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FAO’nun verilerine göre dünya sorgum ihracatında ilk sırayı Hindistan almaktadır. 2012 yılında 109 bin ton civarında darı ihraç eden Hindistan’ı, 85 bin tonla Rusya, 49 bin
tonla Ukrayna, 41 bin tonla ABD takip etmektedir. İthalatta
ise ilk sırayı Nijer almaktadır. 2013 yılında 38 bin ton darı
ithalatı gerçekleştiren Nijer’i, 26 bin tonla Belçika, 20 bin
tonla Nepal ve 19 bin tonla Almanya takip etmektedir.

TÜRKİYE’DE SORGUM VE DARI ÜRETİMİ
Türkiye’de çok bilinmeyen bir ürün olan sorgum, çoğunluk yem amaçlı olarak üretilmektedir ancak üretim miktarı
da son derece düşüktür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2004
yılından bu yana derlediği sorgum üretim miktarına göre Türkiye, her yıl 100 ile 400 ton arasında sorgum üretimi gerçekleştirmektedir. 2013 yılında 361 ton olan Türkiye’nin sorgum
üretimi 2014 yılında sadece 81 ton olarak gerçekleşmiştir.
Sorguma kıyasla darı üretimi ise Türkiye’de çok daha
yaygındır. Türkiye’de tarımı yapılan en önemli darı türleri
koca, kum ve cin darıdır. TÜİK’in verilerine göre 2001 yılında 35 bin dekar olan darı ekim alanı, 2003 yılında son
10 yılın en yüksek seviyesi olan 40 bin dekara kadar ulaşmıştır. Ancak sonraki yıllarda sürekli düşüş gösteren darı
ekim alanı, 2013 yılında 25 bin dekara kadar gerilemiş,
2014 yılında ise bir miktar artış göstererek 26,6 bin dekara ulaşmıştır.
Ekim alanındaki daralma, üretime de yansımıştır. TÜİK
verilerine göre; 2001 yılında 6 bin 700 ton olan Türkiye
darı üretimi, 2006’ya kadar 7 bin ton ve üzerinde kalırken
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sand 900 tons in 2006. Increasing
over 7 thousand tons, production
decreased to 4 thousand 759 tons
in 2012. TUIK announced the millet
amount realized in 2013 around as
5 thousand 906 tons and the production realized in 2014 reached to
6,744 tons after an increase in cultivation lands.

SORGHUM AND MILLET
TRADE IN TURKEY
Turkey does scarcely any sorghum trade. Although there is no
export data, import amount changes between 100 and 300 tons by
years.
As it is in sorghum, there is no
data for millet export. millet import
amount is much higher than sorghum import amount. According
to the data of TUIK, millet import
amount of Turkey which is around 2 thousand tons in 2010
reached to 10.4 thousand tons in 2011 and 11.1 thousand
tons in 2012. Import amount decreased to around 2 thousand tons in 2013-14 season again and was realized as
2.8 and 2.9 relatively.
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2006’da 6 bin 900 tona gerilemiştir.
Bir sonraki yıl yeniden 7 bin ton üzerine çıkan üretim, 2012 yılında 4 bin
759 bin tona kadar gerilemiştir. TÜİK
verileri, 2013 yılında gerçekleştirilen
darı üretiminin 5 bin 906 bin ton civarında olduğunu, 2014 yılında gerçekleştirilen üretimin ise ekim alanlarındaki artışa paralel olarak 6 bin 744
bin tona çıktığını göstermektedir.

TÜRKİYE’DE SORGUM
VE DARI TİCARETİ
Türkiye’de sorgum ticareti yok
denecek düzeydedir. İhracata neredeyse hiç rastlanmazken yıllar itibariyle sadece 100 ile 300 ton arasında
değişen bir ithalat söz konusudur.
Sorgumda olduğu gibi darıda da
ihracattan bahsetmek mümkün değildir. Darı ithalat miktarı ise sorguma
kıyasla çok daha yüksektir. Tüik verilerine göre 2010 yılında 2 bin ton civarında olan Türkiye’nin
darı ithalatı, 2011 yılında 10,4 bin tona, 2012 yılında 11,1
bin tona ulaşmıştır. 2013-14 yıllarında ithalat yeniden 2 bin
ton seviyelerine gerilemiş ve sırasıyla 2,8 bin ton ve 2,9 bin
ton olarak gerçekleşmiştir.

MILLER MAGAZINE

RESEARCH • ARAŞTIRMA

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

June • Haziran 2015

103

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

104

June • Haziran 2015

MILLER MAGAZINE

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

GRAIN AND FLOUR MARKET IN
BURKINA FASO AND CAMEROON
Burkina Faso ve Kamerun’da
Tahıl ve Un Pazarı
It is known that there are a total of 3 flourmills in Burkina Faso. While
two of these mills make flour production in amounts ranging from
500 to 1.000 per month, the other one produces 100 thousand tons
of flour per year, covering 75 percent of the country's flour needs.
The number of other grain-based plants is estimated to be 35-40. It
is also estimated that there are approximately 18 grain-processing
plants in Cameroon. Besides, the number of plants producing pasta
and biscuits, and processing grain is known to be around 60.
Burkina Faso’da toplam 3 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerden iki tanesi ayda 500 ile 1000 ton arasında değişen miktarlarda un üretimi yaparken bir tanesi yılda 100 bin ton un üreterek
ülkedeki un ihtiyacının yüzde 75’ini karşılamaktadır. Diğer tahıl bazlı
tesislerin sayısının ise 35-40 civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Kamerun’da ise yaklaşık 18 tahıl işleme tesisi olduğu sanılmaktadır.
Makarna ve bisküvi üreten, bakliyat işleyen tesislerin ise 60 dolaylarında olduğu bilinmektedir.
Located in the west coast of Africa
with no coast, Burkina Faso has remained as a colony of France for many
years, and gained independence in
1960. Following the declaration of
independence, the country has witnessed many political coup d’états.
Only 29 percent of 18.3 million of
Burkina Faso’s total population lives in
the city. An arid climate dominates the
country, which leads to very little rain
throughout the year.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Afrika’nın batısında yer alan ve denize
kıyısı bulunmayan Burkina Faso, uzun
yıllar Fransa sömürgesi olarak kalmış
ve 1960 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. Bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülke birçok siyasi darbeye tanık
olmuştur. Burkina Faso’nun 18,3 milyonluk nüfusunun yalnızca yüzde 29’u
şehirlerde yaşamaktadır. Ülke genel
olarak kurak bir iklimin hâkimiyetindedir
ve bu durum, yıl boyunca çok az yağmur almasına sebep olmaktadır.
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Located in west central Africa and surrounded by neighboring countries such as Nigeria, Chad and Congo, Cameroon’s capital is Yaounde. Having gained its independence
from France in 1960, Cameroon has a tropical climate and
53 percent of a total of 23 million populations live in cities. Cameroon is under the influence of tropical climate in
general terms, and is one of the most productive countries
in terms of natural resources and agricultural products in
Sub-Saharan Africa.

Afrika’nın orta batısında yer alan ve Nijerya, Çad ve
Kongo gibi ülkelere komşu olan Kamerun’un başkenti
Yaounde’dir. 1960 yılında Fransa’dan bağımsızlığını kazanan Kamerun, tropikal bir iklime sahiptir ve 23 milyonluk nüfusunun yüzde 53’ü şehirlerde yaşamaktadır. Kamerun genel hatlarıyla tropikal iklimin etkisi altındadır ve
doğal kaynakları ile tarımsal ürünleri açısından Sahra Altı
Afrika’nın en verimli ülkelerinden birisidir.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
One of the world's poorest countries, Burkina Faso is
considered as highly indebted poor country (HIPC) with per
capita income of $ 582. According to "Human Development
Index 2013" report, Burkina Faso is ranked 181st among
187 countries. According 2012 data, gross domestic product is estimated at 26.51 billion dollars in accordance with
the purchasing power parity in the country, and based on
these values, per capita income stands at $ 1,500.
Burkina Faso manages relations that aim to strengthen
macroeconomic stability and reduce poverty by increasing real GDP growth in conjunction with the IMF. These
aims are supported by increasing growth and sustainable development strategy (SCADD). The Burkina Faso’s
government is expected to eventually make progress
with long planned privatization programs. With just a few
natural resources, Burkina Faso’s industrial power is also
weak. The agricultural sector, which constitutes 34% of
Gross Domestic Product (GDP), is the main livelihood of
more than 80% of the population. Sectors that played
role in Burkina Faso’s economy are gold industry, mobile
communications and banking.
Unlike many other African countries, Cameroon has adopted
liberal economy for many years. Cameroon's GDP stands at
about 23 billion dollars. The income per capita in accordance
with purchasing power parity is around 2,200 dollar. Approximately 70% of the population lives off agricultural activities.
The most important industrial activity in the country is
aluminum production. Another important economic activity in the country is mining. In tarnation companies’
exploration, management and production activities in
the fields of bauxite, cobalt, iron ore, gold and natural
gas as well as, primary product, petroleum are increasing
rapidly. There is no heavy industry in the country. The
exported products are domestically produced foodstuffs,
coffee, cocoa, oil and wood products. Besides, Cameroon's construction sector is growing rapidly thanks to
the public investments in transport infrastructure, agriculture, health and education fields. As for the services
sector, telecommunications and transport services are
the most important activities.
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Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Burkina Faso,
kişi başına düşen 582 dolarlık geliriyle Gelişmekte olan
Yüksek Borçlu Ülke (HIPC) olarak kabul edilmektedir.
Burkina Faso “İnsani Gelişim Endeksi 2013” raporuna
göre ise 187 ülke içerisinde 181. sırada yer almıştır. Ülkede satın alma gücü paritesine göre Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla
2013 tahmini verilerine göre 26,51 milyar dolar seviyesinde olup, bu değere göre kişi başı düşen gelir 1.500 dolar
seviyesindedir.
Burkina Faso, IMF ile birlikte reel GSYİH’daki büyümeyi
artırarak makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi ve ayrıca
yoksulluğun azaltılmasını amaçlayan ilişkiler yürütmektedir.
Bu amaçlar, artan büyüme ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi (SCADD) ile desteklenmektedir. Ülkede uzun süredir
planlanan özelleştirme programlarıyla, Burkina Faso hükümetinin sonunda ilerleme kaydedeceği beklenmektedir.
Çok az sayıda doğal kaynağa sahip olmakla beraber
Burkina Faso’nun sanayisi de oldukça zayıftır. Gayri Safi
Yurtiçi Hasılasının (GSYH) %34’ünü oluşturan tarım sektörü, nüfusun %80’den fazlasının ana geçim kaynağıdır.
Burkina Faso ekonomisinin büyümesinde rol oynayan sektörler ise altın sektörü, mobil haberleşme ve bankacılıktır.
Kamerun ekonomisi ise diğer birçok Afrika ülkesinin aksine uzun yıllar liberal ekonomi politikasını benimsemiştir.
Kamerun’un Gayri Safi Milli Hasılası 23 milyar dolar civarında
bulunmaktadır. Satın alma gücü paritesine göre kişi başı gelir
ise 2.200 dolar civarında seyretmektedir. Ülke nüfusunun yaklaşık %70’i geçimini tarımsal faaliyetlerden temin etmektedir.
Ülkedeki en önemli endüstriyel faaliyet alüminyum üretimidir. Ülkedeki önemli bir diğer ekonomik faaliyet ise madenciliktir. Birincil ürün petrolün yanı sıra boksit, kobalt, demir filizi, altın, petrol ve doğal gaz alanlarında uluslararası
madencilik firmalarının arama, işletme ve üretim faaliyetleri
hızla artmaktadır. Ülkede ağır sanayi bulunmamaktadır. İhraç edilen ürünler ise yurtiçinde üretilen gıda maddeleri,
kahve, kakao, petrol ve ağaç ürünleridir. Bunun yanı sıra
Kamerun’un inşaat sektörü; ulaşım altyapısı, tarım, sağlık
ve eğitim alanlarına yapılan kamu yatırımları sayesinde hızla büyümektedir. Hizmetler sektöründe ise telekomünikasyon ve ulaşım hizmetleri en önemli faaliyetlerdir.
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It is aimed to accelerate economic growth, generate
new job opportunities and reduce poverty by means
of policy being implemented in the country. In order to
achieve these objectives, it is necessary to increase the
government investment in infrastructure, improve the access of the private sector to the financial resources, and
in order to improve the human resources, it is planned to
increase spending on the fields of education and health.

Ülkede yürütülmekte olan politikayla ekonomik büyümenin hızlandırılması, yeni iş imkânlarının yaratılması ve
fakirliğin azaltılması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için hükümet altyapı yatırımlarının artırılmasını, özel
sektörün finansman kaynaklarına ulaşımının iyileştirilmesini ve insan kaynaklarının geliştirilmesi için eğitim ve sağlık
alanlarındaki harcamaların artırılmasını planlamaktadır.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
THE PLACE AND IMPORTANCE
OF AGRICULTURE
Agriculture is one of the most important sources of livelihood
in Burkina Faso. 35% of the workforce is employed in agriculture. Approximately 90 % of the country's population plants
agricultural products for personal consumption and use. The
majority of these products cultivated consists of millet, corn,
sorghum and rice. In addition to these products in the southern
part of the country, cassava, sweet potatoes and sugar cane
plantation is also performed. With a new project launched in
2005, wheat plantation started as well. With this project, it is
aimed to reduce long-term dependence on foreign countries,
and to start wheat exports in the long run. The most important product that is conventionally produced is cotton;
however, it is severely affected by the price fluctuations.
In the last 20 years, due to drought and the drop in agricultural production, productivity has not been increasing
at the same rate as population growth. Among certain
products produced in the country, there are peanut, sesame, sorghum, corn, rice, and live animals. Farming is
one of the most important sources of income in Agriculture Sector. Peanut and cotton are the leading products
that are exported by Burkina Faso.
Unfavorable weather conditions experienced across
the country can lead to difficulties in the cultivation of
agricultural products, and collecting crops. Long drought
periods that may occur in certain periods cause scarcity
problems, especially in the northern parts.
Approximately 70% of the population of Cameroon
lives off agricultural activities. Agricultural production
is carried out mainly in order to meet the food needs,
and to obtain export revenues. The country's economy
is predominantly agricultural economy. The agricultural
sector constitutes 42% of GDP and provides 70% of total
employment. On the other hand, it provides 40% of export revenues. The main crops produced for export are
cocoa, coffee, cotton, bananas and rubber. The level of
exports of these products varies depending on developments in international markets and climatic conditions.
In addition, the aging of existing trees negatively affects
the production of cocoa, coffee and rubber. Despite an
increase in food production in recent years, the transport
infrastructure in poor condition, financing, inadequacies
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Tarım Burkina Faso’nun en önemli geçim kaynaklarından birisidir. İşgücünün %35’i tarım sektöründe istihdam
edilmektedir. Ülke nüfusunun yaklaşık olarak %90'ı şahsi tüketim ve kullanım için tarımsal ürünler ekmektedir.
Bu ekilen ürünlerin çoğunluğunu darı, mısır, sorgum ve
pirinç oluşturmaktadır. Ülkenin güney kesimlerinde bu
ürünlere ek olarak ayrıca manyok, tatlı patates ve şeker
kamışı ekimi de gerçekleştirilmektedir. 2005 yılında başlatılan yeni bir proje ile de buğday ekimine geçilmiştir.
Bu proje ile dış ülkelere olan bağımlılığın azaltılması ve
uzun vadede de buğday ihracatının başlatılması amaçlanmıştır.
Geleneksel olarak üretilen en önemli ürün pamuktur, ancak fiyat dalgalanmalarından ciddi derecede etkilenmektedir. Son 20 yılda kuraklık ve verimlilikteki düşüş nedeniyle
tarımsal üretim nüfus artışıyla aynı oranda artmamaktadır.
Ülkede üretilen belli başlı ürünler içinde yer fıstığı, susam,
sorgum, mısır, pirinç, canlı hayvan yer almaktadır. Tarım
sektöründe hayvancılıkta en önemli gelir kaynaklarından
birisidir. Burkina Faso'nun ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerin başında ise fıstık ve pamuk gelmektedir.
Ülke genelinde yaşanan elverişsiz iklim şartları tarımsal
ürünlerin ekiminde ve mahsulün toplanmasında zorluklar
yaşatabilmektedir. Belirli dönemlerde yaşanabilen uzun
kuraklık dönemleri özellikle kuzey bölümlerinde kıtlık sorunlarını beraberinde getirmektedir.
Kamerun nüfusunun yaklaşık %70’i geçimini tarımsal
faaliyetlerden temin etmektedir. Tarımsal üretim temel
olarak gıda ihtiyacını karşılamak ve ihracat geliri elde etmek amacıyla yapılmaktadır. Ülkenin ekonomisi ise tarım
ağırlıklı bir ekonomidir. Tarım sektörü GSYİH'nın %42'sini
oluşturmakta ve toplam istihdamın %70'ini sağlamaktadır. Öte yandan ihracat gelirlerinin de %40'ını sağlamaktadır. İhracata yönelik olarak üretilen başlıca tarım ürünleri; kakao, kahve, pamuk, muz ve kauçuktur. Bu ürünlerin
ihracat düzeyi uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve
iklim koşullarına bağlı olarak değişim göstermektedir. Ayrıca, mevcut ağaçların yaşlanması kakao, kahve ve kauçuk üretimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Gıda üretimi son yıllarda artmasına karşın, ulaşım altyapısının kötü durumda olması; finansman, girdi ve yeni tek-
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in access to new technologies are the main obstacles to
the development of the sector. On the other hand, forestry activities are one of the most important sources of
income. Timber industry is centered more upon around
the Congo Basin Forests in the east of the country. Exports of wood and wood products come from oil after the
second row.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
IN BURKINA FASO
When US Department of Agriculture, Foreign Agricultural
Service (USDA FAS)’s data is examined, it is observed that
Sorghum ranks highest in grain production in Burkina Faso.
Between the seasons 2003/04 and 2014/15, approximately 1.3 million tons and 2 million tons of sorghum production
was carried out on a yearly basis. Sorghum production in
Burkina Faso reached up to 1.9 million tons in 2010/11 and
declined to 1,5 million tons in the season of 2010/2011 and
reincreased in the following season in a way that reached up
to, the highest production amount, 1,924 million tons in the
season of 2012/2013. In the season of 2013/14, sorghum
production was 1.880 million tons and it was recorded at
1.836 million tons in the season of 2014/15.
Sorghum consumption has also a leading position
among other grain. Consumption amount, which goes
parallel with production amount between 2003/04 and
2014/15, shows that Burkina Faso makes production
solely to meet the domestic demand. Burkina Faso,
whose basic foodstuffs are similar to those of West Africa’s, returned mainly to sorghum, millet and corn in consumption culture. As well as dished made out of boiled,
cooked and crushed sorghum, sorghum dough that is
cooked by being mixed with tomatoes, peppers and car-
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nolojilere erişimdeki yetersizlikler sektörün gelişmesinin
önündeki en önemli engellerdir. Diğer taraftan, ormancılık
faaliyetleri de önemli gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Kereste sanayi daha çok, ülkenin doğusundaki Kongo havzası ormanlarının etrafında yoğunlaşmıştır.
Ağaç ve ağaç ürünlerinin ihracatı petrolden sonra ikinci
sırada gelmektedir.

BURKİNA FASO’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA FAS)
verileri incelendiğinde Burkina Faso’nun hububat üretiminde en yüksek miktarın sorguma ait olduğu görülmektedir.
2003/04 ve 2014/15 sezonları arasında yıllık olarak yaklaşık
1,3 milyon ton ve 2 milyon ton arasında sorgum üretimi gerçekleştirilmiştir. 2010/11 sezonunda 1,9 milyon tona ulaşan
Burkina Faso’nun sorgum üretimi, 2011/12 sezonunda 1,5
milyon tona gerilese de sonraki sezonlarda tekrar yükselmiş,
2012/13 sezonunda 1,924 milyon ton ile en yüksek üretim
miktarına ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda 1,880 milyon ton
olarak gerçekleşen sorgum üretimi 2014/15 sezonunda da
1,836 milyon ton olarak kaydedilmiştir.
Sorgum tüketimi de diğer tahıllar arasında belirgin farkla önde yer almaktadır. 2003/04 ve 2014/15 arasında
üretim miktarı ile oldukça paralel giden tüketim miktarları,
Burkina Faso’nun tamamen iç talebi karşılamaya yönelik
üretim yaptığını göstermektedir. Temel gıda ürünleri Batı
Afrika ile benzerlik gösteren Burkina Faso, tüketim kültüründe ağırlıklı olarak sorgum, darı ve mısır gibi gıdalara yönelmiş durumdadır. Haşlanmış, pişirilmiş ve ezilmiş
sorgumdan yapılan yemeklerinin yanı sıra domates, biber
ve havuç gibi sebzelerle karıştırılarak pişirilen sorgum hamuru bu ülkedeki tüketim kültürünün en belirgin örneklerinden birisidir.
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rots, is one of the most prominent examples of consumer
culture in this country.
The second most-produced grain after sorghum in
Burkina Faso is millet. In the season of 2003/04, millet
production exceeded 1.1 million tons from time to time
and, fell below 1 million tons from time to time. In the seasons of 2012/13, 2013/14 and 2014/15, production was
at around 1 million tons. It is observed that the amount of
production is equal to total consumption.
Third important grain produced in Burkina Faso is corn.
Corn production stood at 666 thousand tons in the season
of 2003/04, and increased to 1 million tons in the season of
2008/09. Having continued to rise in the following seasons,
corn production reached up to 1.5 million tons in the season
of 2013/14, and 1,4 million tons in the season of 2014/15.
Corn consumption had a similar chart to the corn production.
Running parallel with the production amount, corn consumption reached 1.7 million tons in the season of 2013/14, and
stood at 1.4 million tons in the season of 2014/15.
Burkina Faso's rice production is also being increased.
In the season of 2003/04, Burkina Faso produced 64
thousand tons of rice, and steadily increased this amount,
producing 213 thousand tons of rice in the season of
2014/15. However, the amount of rice production is not
sufficient to cover the amount of rice consumption. 200
thousand tons of rice consumption was recorded between
the seasons of 2003/04 and 2006/07, and as of the season of 2010/11, it increased to over 400 thousand tons.
Very low quantities of wheat consumption were noted
in Burkina Faso that makes no wheat production. According to gradually increasing wheat consumption
chart, in the season of 2003/04, wheat consumption was
at 49 thousand tons, which increased to 205 thousand
tons in the season of 2014/15. This situation has led to
the increasing amount of wheat imports by Burkina Faso.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
IN CAMEROON
When USDA’s data is analyzed, it is observed the highest
amount in Cameroon's grain production belongs to corn. In
the country, in the season of 2003/04 and 2004/05, around
900 thousand tons of corn production was made, and this
amount has increased to over 1 million tons as of the season
of 2005/06. Increasing corn production reached up to 1.4 million tons in the season of 2008/09, and 1.7 million tons in the
season of 2012/13. Corn production made in the seasons of
2013/14 and 2014/15 was around 1.6 million tons. Amount
of corn consumption, increasing in parallel with the amount of
corn production, has started to exceed the amount of production as of the season of 2011/12. Accordingly, Cameroon's
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Sorgumdan sonra Burkina Faso’da en çok üretimi ve
tüketimi gerçekleştirilen tahıl ürünü darıdır. Darı üretimi
2003/04 sezonları arasında zaman zaman 1,1 milyon
tonun üzerine çıkmış, zaman zaman da 1 milyon tonun
altına düşmüştür. 2012/13, 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında da 1 milyon ton dolaylarında gerçekleşmiştir.
Tüketim miktarlarının da üretim miktarlarıyla aynı olduğu
görülmektedir. Burkina Faso’nun üretimi gerçekleştirilen üçüncü önemli tahıl ürünü ise mısırdır. Mısır üretimi
2003/04 sezonunda 666 bin ton olarak gerçekleşmiş ve
2008/09 sezonunda 1 milyon tona yükselmiştir. Sonraki sezonlarda yükselmeye devam eden mısır üretimi,
2013/14 sezonunda 1,5 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 1,4 milyon tona ulaşmıştır. Mısır tüketiminde de
üretimine benzer bir grafik izlenmektedir. Üretim miktarları
ile paralel ilerleyen tüketim miktarı, 2013/14 sezonunda
1,7 milyon tona ulaşmış, 2014/15 sezonunda ise 1,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
Burkina Faso’nun pirinç üretiminde de artan miktarlar
söz konusudur. 2003/04 sezonunda 64 bin ton pirinç üreten Burkina Faso, bu miktarı giderek artırmış ve 2014/15
sezonunda 213 bin ton pirinç üretilmiştir. Ancak pirinç üretim miktarı tüketim miktarını karşılamaya yetmemektedir.
2003/04 ve 2006/07 sezonları arasında 200 bin ton dolaylarında pirinç tüketimi gerçekleştirilirken bu miktar 2010/11
sezonundan itibaren 400 bin tonun üzerine çıkmıştır.
Buğday üretimi yapmayan Burkina Faso’nun buğday
tüketiminde de oldukça düşük miktarlar izlenmektedir.
Giderek artan buğday tüketim grafiğine göre 2003/04 sezonunda 49 bin ton buğday tüketimi yapılırken bu miktar
2014/15 sezonunda 205 bin tona yükselmiştir. Bu durum
Burkina Faso’nun giderek artan miktarlarda buğday ithalatı yapmasına sebep olmaktadır.

KAMERUN’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
USDA’nın verileri incelendiğinde Kamerun’un hububat
üretiminde en yüksek miktarın mısıra ait olduğu görülmektedir. Ülkede, 2003/04 ve 2004/05 sezonlarında
900 bin ton dolaylarında mısır üretimi gerçekleştirilmiş ve
2005/06 sezonundan itibaren bu miktar 1 milyon tonun
üzerine çıkmıştır. Giderek artan mısır üretimi, 2008/09
sezonunda 1,4 milyon tona, 2012/13 sezonunda ise 1,7
milyon tona ulaşmıştır. 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında gerçekleştirilen mısır üretimi 1,6 milyon ton dolaylarındadır. Üretim miktarı ile paralel şekilde yükselen mısır
tüketim miktarı, 2011/12 sezonundan itibaren az da olsa
üretim miktarını aşmaya başlamıştır. Buna göre, 2013/14
ve 2014/15 sezonlarında Kamerun’un mısır tüketimi 1,7
milyon ton olarak kaydedilmiştir.
Kamerun’un üretimini gerçekleştirdiği ikinci tahıl ürünü
sorgumdur. Sorgum üretimi, 2003/04 ve 2014/15 sezon-
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corn consumption was recorded as 1.7 million tons in the seasons of 2013/14 and 2014/15.Sorghum is the second grain
product, which Cameroon held the production of. Sorghum
production showed continuous increase between the seasons
of 2003/04 and 2014/15. Having increased from 574 thousand
tons to 931 thousand tons between the seasons of 2003/04
and 2008/09, sorghum production exceeded 1.1 million tons
as of the season of 2011/12, and recorded as 1,150 million
tons in the season of 2014/15. Sorghum consumption is also
observed to be almost the same as production amount.
Showing rise in rice production, Cameroon raised its production amount over 100 thousand tons as of the season
of 2011/12. However, this amount is insufficient to meet the
amount of consumption. Cameroon, which consumed 305
thousand tons of rice in the season of 2003/04, has increased
this amount steadily and reached 640 thousand tons in the
season of 2012/13. Cameroon's rice consumption was recorded as 722 thousand tons in the season of 2013/14, and
653 thousand tons in the season of 2014/15.Just like Burkina Faso, in Cameroon, there is wheat production. However,
Cameroon, which made wheat production of over 500 thousand tons between the seasons of 2010/11 and 2014/15, is
going to import wheat to meet domestic demand. The production and consumption of corn has exceeded 90 thousand
tons between the seasons of 2011/12 and 2014/15.

GRAIN TRADE IN BURKINA FASO
According to USDA’s data, Burkina Faso, whose
amount of grain production is only sufficient to meet
domestic demand, and which even conducts import
activities for wheat demand, is, therefore, does not export grain. Rice is the most imported product by Burkina
Faso, which makes grain trade through import. Burkina

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

ları arasında devamlı olarak artış göstermiştir. 2003/04 ve
2008/09 sezonları arasında 574 bin tondan 931 bin tona
yükselen sorgum üretimi, 2011/12 sezonundan itibaren 1,1
milyon tonun üzerine çıkmış ve 2014/15 sezonunda 1,150
milyon ton olarak kaydedilmiştir. Sorgum tüketiminde de
üretim miktarları ile neredeyse aynı rakamlar görülmektedir.
Pirinç üretiminde de yükseliş gösteren Kamerun, üretim miktarını 2011/12 sezonuyla birlikte 100 bin tonun
üzerine çıkarmıştır. Ancak bu miktar tüketimi karşılamaya
yetmemektedir. 2003/04 sezonunda 305 bin ton pirinç
tüketen Kamerun, bu miktarı giderek artırmış ve 2012/13
sezonunda 640 bin tona ulaşmıştır. Kamerun’un pirinç
tüketimi, 2013/14 sezonunda 722 bin ton, 2014/15 sezonunda ise 653 bin ton olarak kaydedilmiştir.
Tıpkı Burkina Faso gibi Kamerun’da da buğday üretimi
görülmemektedir. Ancak 2010/11 ve 2014/15 sezonları
arasında 500 bin tonun üzerinde buğday tüketimi gerçekleştiren Kamerun, iç talebi karşılamak için buğday ithalatına gitmektedir. Darı üretimi ve tüketiminde ise 2011/12
ve 2014/15 sezonları arasında 90 bin tonun üzerine çıkılmıştır.

BURKİNA FASO’DA TAHIL TİCARETİ
USDA verilerine göre, tahıl üretim miktarı ancak iç talebi
karşılamaya yeten, hatta buğday talebi için ithalat çalışmaları yürüten Burkina Faso, bu sebeple tahıl ihracatı da
yapmamaktadır. Tahıl ticaretini daha çok ithalat üzerinden
gerçekleştiren Burkina Faso’nun en çok ithalatını gerçekleştirdiği tahıl ürünü pirinçtir. Burkina Faso 2003/04 ve
2008/09 sezonları arasında 200 bin tonun altında pirinç
ithalatı gerçekleştirmiş ve bu miktarı 2009/10 sezonundan itibaren 200 bin tonun üzerine çıkarmıştır. 2013/14
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Faso imported less than 200 thousand tons of rice between the seasons of 2003/04 and 2008/09, and increased this amount over 200 thousand tons as of the
season of 2009/10. Rice import made in the season of
2013/14 is at 280 thousand tons, while it is recorded as
275 thousand tons in the season of 2014/15. Burkina
Faso, which does not make wheat production, tries to
meet the domestic demand by wheat import. Therefore,
the amount of wheat import is the same as the amount
of consumption. With a continuously increasing amount
of wheat imports, Burkina Faso made wheat import of
187 thousand tons in the season of 2013/14, and 205
thousand tons in the season of 2014/15.

GRAIN TRADE IN CAMEROON
As in Burkina Faso, grain production in Cameroon is at a level that could only meet domestic demand, and there is no production of some certain grain, grain trade is made only through
imports. Wheat is the most imported grain by Cameroon.
Having made 246 thousand and 319 thousand tons of wheat
imports between the seasons of 2003/04 and 2007/08, Cameroon has increased this amount in the following seasons, and
increased the amount of imports over 400 thousand tons in
the seasons of 2008/09 and 2009/10. Wheat imports, which
exceeded 500 thousand tons as of the season of 2010/2011,
was recorded as 655 thousand tons in the season of 2013/14
and 675 thousand tons in the season of 2014/15.
Another important import product is rice. Even though
rice imports decreased and increased from time to time between the seasons of 2003/04 and 2010/11, it was around
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sezonunda gerçekleştirilen pirinç ithalatı 280 bin ton,
2014/15 sezonunda ise 275 bin tondur.
Buğday üretimi yapmayan Burkina Faso buğday ithalatı gerçekleştirerek iç talebi karşılamaya çalışmaktadır.
Bu sebeple buğday ithalat miktarları tüketim miktarları ile
aynıdır. Giderek artan buğday ithalat miktarıyla Burkina
Faso 2013/14 sezonunda 187 bin ton, 2014/15 sezonunda ise 205 bin ton buğday ithal etmiştir.

KAMERUN’DA TAHIL TİCARETİ
Burkina Faso’da olduğu gibi Kamerun’da da tahıl
üretimi ancak iç talebi karşılayabilecek düzeyde olduğundan ve bazı tahılların üretimini de gerçekleştirmediğinden tahıl ticareti yalnızca ithalat üzerinden yürümektedir. Kamerun’un en çok ithalatını yaptığı tahıl ürünü ise
buğdaydır. 2003/04 ve 2007/08 sezonları arasında 246
bin ve 319 bin ton arasında buğday ithalatı yapan Kamerun, bu miktarı sonraki sezonlarda artırmış, 2008/09
ve 2009/10 sezonlarında ithalat miktarını 400 bin tonun
üzerine çıkarmıştır. 2010/11 sezonundan itibaren 500 bin
tonu aşan buğday ithalatı, 2013/14 sezonunda 655 bin
ton, 2014/15 sezonunda ise 675 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
Bir diğer önemli ithalat ürünü ise pirinçtir. Pirinç ithalatı
da 2003/04 ve 2010/11 sezonları arasında zaman zaman
azalıp artsa da 300 bin ton civarında gerçekleşmiş ve bu
miktar 2011/12 sezonundan itibaren 400 bin tonun üzerine çıkmıştır. 2013/14 sezonunda 600 bin ton olarak ger-
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300 thousand tons and this amount exceeded 400 thousand tons as of the season of 2011/12. The amount of rice
import was recorded as 600 thousand tons in the season of
2013/14, and 525 thousand tons in the season of 2014/15.
Another grain product imported by Cameroon is corn. However, corn import is so little that it is almost non-existing. The
highest import volume between the seasons of 2003/04 and
2014/15 was achieved in the season of 2004/05 with 46
thousand tons. The amount of corn import made in the season of 2014/15 was recorded as 5 thousand tons.

çekleşen pirinç ithalatı 2014/15 sezonunda ise 525 bin
ton olarak kaydedilmiştir.
Kamerun’un ithalatını gerçekleştirdiği bir diğer tahıl ürünü ise mısırdır. Ancak mısır ithalatı yok denecek kadar
azdır. 2003/04 ve 2014/15 sezonları arasında en yüksek
ithalat miktarına 46 bin tonla 2004/05 sezonunda ulaşılmıştır. 2014/15 sezonunda gerçekleştirilen mısır ithalatı
ise 5 bin tondur.

UN DEĞİRMENCİLİĞİ
FLOUR MILLING
In Burkina Faso, which has similar eating habits with
many Western African Countries, it is known there are
a total of three flourmills. Two of those mills make flour
production in amounts ranging from 500 and 1000 tons
per month, while the other makes flour production of 100
thousand tons in a way that covers 75 percent of the
country 's needs. The mill in question also makes sales
to bakeries for the production of bread and flour product,
restaurants, and hotels. The number of other grain-based
facilities in the country is estimated to be around 35-40.
In Cameroon, it is estimated that there are about 18 grainprocessing plants. Plants producing pasta and biscuits, processing pulses are known to be around 60. Cameroon does
not make wheat production. Therefore it is known that wheat
import is made in order to meet the needs in the country for
wheat to be used in bread and bakery products. As well as
wheat, various pulses and corn are processed into flour and
are being used in traditional Cameroon cuisine.
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Birçok batı Afrika ülkesiyle benzer beslenme alışkanlıklarına sahip olan Burkina Faso’da toplam 3 un değirmeni
olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerden iki tanesi ayda
500 ile 1000 ton arasında değişen miktarlarda un üretimi
yaparken bir tanesi yılda 100 bin ton un üreterek ülkedeki
un ihtiyacının yüzde 75’ini karşılamaktadır. Söz konusu
değirmen aynı zamanda ekmek ve un mamul üretimi için
fırınlara, restoranlara ve otellere de satış yapmaktadır. Ülkedeki diğer tahıl bazlı tesislerin sayısının ise 35-40 civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Kamerun’da ise yaklaşık 18 tahıl işleme tesisi olduğu
sanılmaktadır. Makarna ve bisküvi üreten, bakliyat işleyen
tesislerin ise 60 dolaylarında olduğu bilinmektedir. Kamerun buğday üretimi gerçekleştirmemektedir. Dolayısıyla
ülke içinde ihtiyaç duyulan ekmek ve unlu mamullerde
kullanılacak un için buğday ithalatı yapıldığı bilinmektedir.
Buğdayın yanı sıra çeşitli bakliyatların ve mısırın da işlenip
un haline getirildiği ve geleneksel Kamerun mutfağında
kullanıldığı görülmektedir.
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