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Dear Readers,

We present you July issue of Miller Magazine. We 
strived to publish a strong content for our readers this 
month too. In World Food Summit which was held by 
United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) 
in 1996, food security was defined as existing “when all 
people, at all times, have access to sufficient, safe, nutri-
tious food to maintain a healthy and active life”.

In World Food Summit which was organized in order to 
seek solution to hunger and malnutrition problems in the 
world, various action plans were set for many countries 
to take steps for everybody to reach adequate and safe 
food every day both physically and economically, and for 
providing sustainable agricultural production.

In the documents of 1996 Summit, World Food Sum-
mit defined that having adequate and safe food, and be-
ing protected from hunger are an incontestable right, and 
also cutting the number of malnourished people in half 
until 2015 was set as a main target. However, following 
developments to reach this target fell very behind what is 
needed. Moreover, it is realized that the targeted number 
can only be reached in 60 years in case of moving to-
wards at that rate.

We decided to discuss food security and food safety 
in grains in July issue of Miller Magazine at such a time 
when food security is overemphasized. The place of 
grains in human and animal nutrition proves the impor-
tance that grains can set in food security. In the Cover 
Story of our Magazine which is “Food Security and The 
Place of Grains in Food Safety”, you can find the articles 
named “Storing Grains for Food Security and Sustain-
ability”, “Hygiene and Sanitation in Handling of Wheat, 
Flour and Bread” and “Food Safety, Food Security and 
the Place of Grains in This Process” and also the inter-
view that we made with Samim Saner, the President of 
Turkish Food Safety Association.

See you in August issue…

Kind regards…

Değerli Okurlar,

Değirmenci Dergisi’nin Temmuz sayısıyla karşınızdayız. 
Bu ay da sizler için dolu dolu bir sayı hazırlamaya gay-
ret ettik. 1996 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) himayesinde gerçekleştirilen Dünya Gıda 
Zirvesi’nde insanların besleyici, güvenli ve yeterli miktar-
da gıdaya her gün ulaşabilmeleri ve bu sayede sağlıklı ve 
aktif bir hayat sürebilmeleri “Gıda Güvenliği-Güvencesi” 
olarak tanımlanmıştır.

Dünyadaki açlık ve kötü beslenme sorunlarına çözüm 
aramak için düzenlenen Dünya Gıda Zirvesi’nde herkesin 
fiziksel ve ekonomik olarak her zaman yeterli ve güvenli 
gıdaya ulaşması, sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlan-
ması gibi konularda ülkelerin önlemler alması için çeşitli 
eylem planları ortaya konmuştur.

1996 Zirvesi Belgelerinde; insanların yeterli, düzenli ve 
besleyici gıda edinmesi ve açlıktan korunması bir hak 
olarak tanımlanmış ve yeterince beslenemeyenlerin sa-
yısının, 2015 yılına kadar bugünkü düzeyinin en az yarı-
sına indirilmesi ana hedef olarak belirlenmiştir. Ancak bu 
hedefe ulaşmada kaydedilen gelişmeler ihtiyaç duyulanın 
çok gerisinde kalmıştır. Üstelik bu hızla hareket edildiği 
takdirde hedeflenen rakama 60 yılda ulaşılabileceği sap-
tanmıştır.

Gıda güvencesinin üzerinde böylesine önemle duruldu-
ğu bir zamanda biz de Değirmenci Dergisi’nin Temmuz 
sayısında tahıllarda gıda güvencesi ve gıda güvenliği ko-
nusunu ele almayı uygun bulduk. Tahılların insan ve hay-
van beslenmesindeki yeri ise gıda güvencesi konusunda 
tahılların yaratacağı önemi kanıtlamaktadır. Dergimizin 
“Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliğinde Hububatın Yeri” ko-
nulu dosyası içerisinde; “Tahılların Depolanmasında Gıda 
Güvenliği ve Sürdürülebilirlik”, “Buğday, Un ve Ekmeğin 
Nakliyesinde Hijyen ve Sanitasyon” ve “Gıda Güvenliği, 
Gıda Güvencesi ve Tahılların Bu Süreçteki Yeri” isimli ma-
kalelerin yanı sıra Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim 
Saner ile yaptığımız röportajı da bulabilirsiniz.

Ağustos sayımızda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımla

Food security and food safety 
problems…

Gıda Güvencesi ve gıda 
güvenliği sorunları…

EDITOR
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Dear Representatives of Milling Industry, 

We, as Parantez Fair Organization, have managed to 
carry IDMA Exhibition a step further in the last 10 years 
(we also believe that it will be so in the future too). In af-
ter-exhibition issue of Miller Magazine, I summarized how 
far IDMA Exhibition proceeded and the success it gained 
in 10 years. Like I said then, as a fair organization com-
pany, our biggest dream for IDMA was to carrying it to an 
international fair level to be known and followed interna-
tionally. I believe that we managed this eventually. I think 
IDMA 2013 was a serious breaking point in that sense. 
IDMA 2015 has also proved this one more time in spite of 
general improper conditions in the world. 

Of course, the success gained so far was not a coinci-
dence… This success was a gaining obtained by a vision 
of specializing in a specific area, in other words, leaving 
all the other businesses behind and focusing on only one 
industry. A company devoting all its energy to milling in-
dustry and managing to identify and promote the industry 
in every aspect… By this way, Parantez Fair transformed 
into a significant player of this industry while it was giving 
service to the industry from outside before. 

So as a player of the industry, we cannot fail to no-
tice or ignore demands and expectations of the other 
industry members at this point.  As an answer to their 
demand about IDMA Exhibition, we announced that the 
next IDMA Exhibition is in 2018. 

Our valuable visitors who have come from thousands 
of kilometers far away for IDMA Exhibition will have chan-
ce to see more and newer technologies and alternatives 
in a larger area thanks to the fact that the next IDMA is in 
three years later. 

Especially about innovations, I believe that IDMA 2018 
will be a turning point. 

For an exciting exhibition, we will be together again in 
IDMA on 19-22 April 2018. 

Best regards…

Değerli değirmencilik sektörü temsilcileri,

Parantez Fuarcılık olarak geride bıraktığımız 10 yıllık sü-
reçte, (bundan sonra da olacağına inandığımız gibi) İDMA 
Fuarı’nı hep bir basamak yukarı taşımayı başardık. Miller/
Değirmenci Dergisi’nin İDMA Fuarı’nın akabinde yayınla-
nan sayısında da, sizlere İDMA Fuarı’nın 10 yıllık süreçte 
kaydettiği mesafeyi ve yakaladığı başarıyı özetlemiştim. O 
zaman da söylediğim gibi bir fuar şirketi olarak en büyük 
hayalimiz, bir gün İDMA’nın uluslararası alanda tanınan ve 
takip edilen bir fuar düzeyine ulaşmasıydı. Nihayetinde de 
bunu başardığımıza inanıyorum. Özellikle İDMA 2013’ün 
bu anlamda ciddi bir kırılma noktası olduğunu düşünüyo-
rum, İDMA 2015 ise dünya genelindeki olumsuz tabloya 
rağmen bunu bir kez daha onaylayan fuar oldu.

Elbette bugüne kadar ki başarı, kesinlikle bir tesadüf 
değildi… Bu başarı, belli bir alanda uzmanlaşma vizyo-
numuzun, yani bir fuar şirketi olarak diğer tüm sektörle 
olan çalışmalarımızı geride bırakıp sadece tek bir sektö-
re odaklanmamızın getirdiği bir kazanımdı. Tüm enerjisini 
değirmencilik sektörüne adayan ve bu sektörü her yö-
nüyle tanımayı, bununla birlikte tanıtmayı da başaran bir 
şirket… Bu sayede Parantez Fuarcılık dışardan sektöre 
hizmet veren bir şirketten, bu sektörün önemli üyelerin-
den biri haline dönüştü. 

Dolayısıyla sektörün bir üyesi olarak bizlerin, geldiğimiz 
noktada sektörün diğer üyelerinin talep ve beklentilerini 
gözden kaçırmamız ya da onları yok saymamız söz ko-
nusu olamaz. Bu yüzden de onların İDMA Fuarı’yla ilgili 
taleplerine cevap olarak, sektörün dört gözle beklediği bir 
sonraki İDMA Fuarı’nın tarihini 2018 olarak duyurduk.

Dünyanın öteki ucundan İDMA Fuarı için binlerce kilo-
metre yol kat eden değerli ziyaretçilerimiz, bir sonraki fu-
arın 3 yıl sonra yapılması sayesinde, daha büyük bir alan-
da, daha çok sayıda yeni teknolojiyi ve alternatifi görme 
imkanına kavuşacak. 

Özellikle yenilik konusunda İDMA 2018’in bir dönüm 
noktası olacağına inanıyorum.

Heyecan verici bir sergi için 19-22 Nisan 2018’de yine 
İstanbul’da İDMA’da bir arada olacağız.

Saygılarımla…

THE NEXT IDMA IS IN 2018
Bir sonraki İDMA, 2018’de

LEADING ARTICLE

BAŞYAZIZübeyde KAVRAZ
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DEĞİRMENCİLİK SEKTÖRÜNDE ACI KAYIP

DEVASTATING LOSS IN MILLING INDUSTRY

One of the founders of Aybakar Dış Ticaret A.Ş. which has been producing grain 
processing machinery and equipment since 1932, and also being the Chairman of 

the Board, Hatice Aybakar lost her life due to a sudden hearth attack. 

After the funeral prayer performed in Ankara Maltepe Mosque,  Aybakar was 
interred in Karşıyaka Cemetery with the attendance of her family, friends and 

sector representatives on July 1, 2015. 

As Parantez Fair and Publishing Family We wish God to have mercy on the 
deceased and offer our condolences to her grieving family and relatives.  

1932 yılından bu yana tahıl işleme makinaları ve ekipmanları üreten Aybakar 
Dış Ticaret A.Ş. kurucularından olan, aynı zamanda hali hazırda firmanın Yöne-
tim Kurulu Başkanlığını yürüten Sayın Hatice AYBAKAR, geçirdiği ani kalp krizi 

nedeniyle hayatını kaybetti.

Aybakar, ailesi, sevenleri ve sektör temsilerinin de katılımıyla 1 Temmuz 2015 
tarihinde, Ankara Maltepe Camii'de kılınan cenaze namazının ardından 

Karşıyaka mezarlığına defnedildi.

Parantez Fuarcılık ve Yayıncılık ailesi olarak Merhumeye Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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Cimbria’ya Mısır’dan rekor sipariş

Egypt’s record-breaking order for Cimbria
....................................................................................................

With a value of around 100 million dollars, A/S Cimbria has announced it had the biggest order in the 
company’s history in connection with the delivery of 23 grain silo plants to Egypt.

A/S Cimbria, Mısır’a teslim edilecek olan 23 siloyla ilgili olarak, şirket tarihinin en büyük siparişini aldığını 
açıkladı. Sipariş yaklaşık 100 milyon dolar değerinde.

A/S Cimbria had the biggest order in its history from 
Egypt. The order comprises 23 grain silo plants with a 
value of around 100 million dollars. Cimbria has nego-
tiated the framework terms and conditions for the 23 
plants with the Egyptian authorities. Geographically, the 
locations of the 23 plants stretch from the Mediterranean 
Sea and Suez all the way down to Aswan, in addition to a 
plant at an oasis 600 km west of Aswan. Of the 23 plants 
being delivered, Cimbria will be erecting 12 facilities for 
the government-owned Egyptian Holding Company for 
Silo Storage, which will primarily be used as buffer and 
intermediate storage facilities for imported wheat. 10 fa-
cilities are due to be erected for the Egyptian Ministry 
of Agriculture and Land Reclamation at various locations 
throughout the country, to which farmers can sell and 
deliver locally produced grain. The final facility is to be 
delivered to North Cairo Flour Mills Co.

The order comprises project design and engineer-
ing, calculation of steel structures, supply of convey-
ing equipment, cleaners, laboratory equipment, silos, 
electronic control units featuring SCADA/PLC, sufficient 
spare parts for 3 years of operation and delivery to 
Egypt. The project also includes supervision of the in-
stallation of equipment and electrical systems at the 23 
facilities. Following in-
stallation, Cimbria will 
embark on a training 
programme in which 20 
Egyptian employees at 
each plant will receive 
instruction in opera-
tion and maintenance. 
Final capacity testing 
will also be performed 
prior to handing over 
the many new plants. 
Each of the 23 plants 
has a silo capacity of 
60,000 tonnes, includ-
ing conveying and cleaning facilities with a capacity of 
200 tonnes per hour. Total silo capacity will thus amount 
to 1.38 million tonnes.

A/S Cimbria, şirket tarihinin en büyük siparişini 
Mısır’dan aldı. Sipariş, 100 milyon dolar değerindeki 23 
tahıl silosu tesislerini kapsıyor. Firma, Mısır hükümetiyle 
birlikte, ülkede yapılacak olan 23 tesisin genel şart ve 
koşullarını görüştü. Aswan’ın 600 km batısındaki vaha-
da yapılacak olan bir tesise ek olarak, 23 tesisin coğrafi 
konumu Akdeniz ve Süveyş’ten başlayıp, Aswan bo-
yunca ilerliyor. Cimbria, teslim edilecek olan 23 tesisten 
12 tanesini, devletin silo depolama amacıyla işlettiği 
Egyptian Holding Company için yapacak. Bu tesisler 
öncelikle ithal buğday için koruma ve orta seviye depo 
olarak kullanılacak. 10 tesis de Mısır’ın Tarım ve Arazi 
Islahı Bakanlığı için ülke çapında farklı noktalarda yapı-
lacak ve çiftçiler bu tesise lokal olarak ürettikleri tahılları 
satıp teslim edebilecekler. Son tesis ise Kuzey Kahire 
Flour Mills Co. şirketine verilecek. 

Sipariş; proje tasarımını, mühendislik hizmetlerini, çe-
lik yapıların hesaplanmasını, taşıma ekipmanı tedarikini, 
temizleyici ve laboratuvar ekipmanlarını, siloları, SCA-
DA/PLC gibi elektronik kontrol ünitelerini, 3 yıllık ope-
rasyona ve teslimata yetecek kadar yedek parçayı kap-
sıyor. Proje aynı zamanda 23 tesisteki kurulum ekipmanı 
ve elektrik sistemlerinin denetimini de içeriyor. Cimbria, 
kurulumun ardından 20 Mısırlı işverenin operasyon ve 

bakım öğretimi 
göreceği bir 
eğitim prog-
ramına da gi-
rişecek. Son 
kapasite testi 
de birçok yeni 
tesisin tesli-
minden önce 
yapılacak. 23 
tesisin her biri 
60 bin tonluk 
silo kapasi-
tesine sahip; 
buna saatte 

200 tonluk taşıma ve temizleme nitelikleri de dahil. Bu 
sebeple toplam silo kapasitesi 1,38 milyon tona denk 
gelecek. 
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Dinnisen’in çekiçli 
değirmeni ve daha 
iyi performans

Omas’ın Milano’daki büyük başarısı

Dinnissen’s Hamex 
Hammer Mill and 
better performance

Great success of Omas at Milan

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

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

Specializing in the development and production of process technologies for the feed, food, pharma 
and chemical industries, Dinnissen had the performance of its newest hammer mill measured over a 
period of one year; and the results are better than expected.

Italy based Omas presented its machinery at a trade fair in Milan. Having many visits from sector op-
erators, suppliers and company mill delegations from all over the world, the company proved its global 
success.

Yem ve gıda endüstrileri için proses teknolojileri üretimi ve geliştirilmesinde uzmanlaşmış olan Dinnis-
sen, en yeni çekiçli değirmeninin bir yıldan uzun bir sürelik performans neticesini aldı; sonuçlar bekle-
nilenden daha iyi.

İtalya merkezli Omas, makinelerini Milano’daki bir ticaret fuarında sergiledi. Sektör peratörlerinden, 
tedarikçilere ve değirmen firmalarının delegelerine kadar dünyanın her yerinden ziyaretçi çeken Omas, 
küresel başarısını da kanıtlamış oldu.

The Netherlands based Dinnissen introduced its new-
est Hamex hammer mill to the market, which is equipped 
with increased screen surface, extra-large grinding pan-
els, and an automatic screen changer. This innovative 
combination delivers increased grinding capacity, less 
downtime, and greater flexibility. 

The company had the performance of its newest ham-
mer mill measured over a period of one year, during which 
time 25,000 client batches were analyzed. The results of 
this study made it clear that Dinnissen’s newest hammer 
mill performs even better than expected. The new Hamex 
hammer mill turns out to be extremely reliable and deliv-
ers 20% higher capacity in combination with a very ho-
mogeneous and product as well as reduced waste flows.

Omas presented its historical machinery like Giotto, the 
intensive skinner ideal for increasing milling yield, Galileo, 
the lagged, stainless steel and aluminum plansifter, to 
sieve and classify milling products with no condensation 

Hollanda merkezli Dinnissen, daha geniş ekran yüzeyi, 
ekstra-büyük öğütme panelleri ve otomatik ekran değişti-
ricisine sahip en yeni çekiçli değirmeni Hamex Hammer’ı 
piyasaya 1 yıl önce sundu. Bu yenilikçi birleşim, daha yük-
sek öğütme kapasitesi, daha az aksaklık süresi ve daha iyi 
esneklik sunuyor. 

Şirket en yeni çekiçli değirmeninin bir yıldan uzun bir sü-
relik performans ölçümünü de yakın zamanda aldı. Bu süre 
zarfında 25 bin müşteri toplu olarak incelendi. Bu çalışmanın 
sonuçları, Dinnissen’in yeni çekiçli değirmeninin beklenilen-
den daha iyi performans sergilediğini ortay koydu. Sonuçla-
ra göre, yeni Hamex Hammer Değirmen, son derece güve-
nilir olmakla birlikte yüzde 20 daha fazla kapasite sağlayan 
oldukça homojen bir ürün ve daha az atık akışına sahip.

Omas, Milano’da düzenlenen bir ticaret fuarında, öğüt-
me verimini artırmada ideal bir ürün olan tarihi makinesi 
Giotto da dahil olmak üzere, öğütülecek ürünleri eleyen 
ve sınıflandıran, izoleli, paslanmaz çelik ve alüminyum 
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and the purifier, Michelangelo. But the Leonardo Rolling 
Mill was the cutting edge article for the Omas stand dur-
ing the trade fair in Milan.  

The global success of the company was confirmed by all 
the visits it received from sector operators, suppliers and 
about eighty mill company delegations from all over the 
world, in particular Germany, Russia, France, Sweden, USA, 
Israel, Japan, Egypt and Mexico. They all showed great in-
terest in the novelties presented and in the installations that 
had been finished. The event climax was the stipulation of a 
supply contract for Vietnam's first OMAS mill, to a large Asian 
multinational who believes in OMAS and its new rolling mill. 

kare eleği Galileo ve Michelangelo adlı sasörünü sergiledi. 
Ancak sergilenen asıl son teknoloji ürünü Leonardo isimli 
valsli değirmendi. 

Şirketin küresel başarısı; sektör operatörleri, tedarikçi-
ler ve yaklaşık 80 değirmen firması delegesinden oluşan 
ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileriyle doğrulan-
mış oldu. Ziyaretçilerin Omas’ın sergilediği yeniliklere ve 
yapılan kurulumlara büyük ilgi gösterdiği görüldü. Şovun 
doruk noktası ise Vietnam’ın ilk Omas değirmeninin teda-
rik anlaşmasını yapan ve hem Omas’a hem de yeni valsli 
değirmenine inanan çokuluslu bir Asya firmasıyla yapılan 
anlaşmaydı.   

Perten’den yeni nesil 
Falling Number® 1000

Newest generation 
Falling Number® 
1000 from Perten
.........................................................

Sweden based analytical instrument supplier Perten instruments introduced its newest instrument 
Falling Number® 1000. The FN 1000 detects sprout damage and includes many new features that 
make it faster, safer, and simpler to use.

İsveç merkezli analitik cihaz tedarikçisi Perten Instruments, yeni cihazı Falling Number® 1000’i pi-
yasaya sürdü. FN 1000 filiz hasarını tespit ediyor ve ürünü daha hızlı, güvenli ve sade hale getiren 
yeni niteliklere sahip.

Having been one of the leading suppliers of advanced 
analytical instruments in agricultural industries, Perten In-
struments announces the release of its new instrument, 
Falling Number® 1000. The new Falling Number® 1000. 
The FN 1000 is a dual sample analysis system and re-
ports the world standard Falling Number value – indicating 
alpha-amylase activity in grain and flour. 

The Perten Falling Number® instruments are the only vali-
dated instruments for Falling Number Approved Methods by 
the AACCI and ICC. Additionally, the FN 1000 is supplied 
capable of performing the fungal amylase test as well. The 
FN 1000 has a system that frees operators to perform other 
tasks and improves sample throughput as well. It is also safer 
with its isolated water bath, plastic cover and stirrer mecha-
nism as well as being simpler with its intuitive touch screen. 

Tarım endüstrilerinde gelişmiş analitik cihazların önde 
gelen tedarikçilerinden biri olan Perten Instruments, yeni 
cihazı Falling Number® 1000’i piyasaya sürdüğünü du-
yurdu. FN 1000, çift örnekli analiz sistemine sahip ve tahıl 
ile undaki alfa-amilaz aktivitesini göstererek küresel stan-
dart düşme sayısı değerini rapor ediyor. 

Perten Falling Number® cihazları, AACCI ve ICC ta-
rafından onaylanmış tek geçerli düşme sayısı cihazları. 
Buna ek olarak FN 1000, mantar-amilaz testleri de ya-
pabiliyor. Cihaz, başka görevleri yerine getirmek için ope-
ratörleri serbest bırakan ve aynı zamanda örnek hacmini 
de arttıran bir sisteme sahip. Cihaz aynı zamanda izole 
su banyosu, plastik kapağı ve karıştırıcı mekanizmasıyla 
daha güvenli; hassas dokunma ekranıyla da daha sade 
bir yapıda. 
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Satake, Dennys Silo and 
Engineerin’i satın aldı

Suudi Arabistan’ın 218 milyon dolarlık değirmeni açıldı

Satake purchased Dennys 
Silo and Engineering

218 million dollar mill of Saudi Arabia launched

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

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

Being 100% subsidiary of Satake Corporation, Satake Australia Pty Ltd announced that it has pur-
chased silo and bulk handling supplier Dennys Silo and Engineering.

Makkah Prince Khaled Al-Faisal launched one of the largest grain silos and flour mills in the region; 
Al-Faisal said the General Organization for Grain Silos and Flour Mills tries to strengthen the skills and 
efficiency of its workers by sending them for intensive training inside and outside the Kingdom, in 
preparation for its privatization.

Satake Corporation’ın yüzde 100 alt kuruluşu olan Satake Australia Pty Ltd, silo ve yığın taşıma tedarik-
çisi Dennys Silo and Engineering’ı satın aldığını duyurdu.

Mekke Prensi Halid El-Faysal, bölgedeki en büyük tahıl silosu ve un değirmenlerinden birinin açılışını 
yaptı. El-Faysal, Tahıl Siloları ve Un Değirmenleri Organizasyonu’nun, özelleştirme hazırlığı olarak çalı-
şanlarını ülke içinde ve dışında yoğun eğitime tabi tutup becerilerini ve verimini güçlendirmeyi hedefle-
diğini açıkladı.

Providing new opportunities and growth to a multi-gen-
eration Australia based family business, Satake Australia 
Pty Ltd has purchased 100% of renowned silo and bulk 
handling supplier Dennys Silo and Engineering with the 
deal finalized at a signing ceremony in Bangkok, Thai-
land in June, 2015. The acquisition of Dennys provides a 
multi-faceted benefit to both organizations - it gives Den-
nys access to a new global and expanded domestic sales 
network with particular focus on South East Asia and the 
Pacific Region, providing the perfect growth platform for 
Dennys to take advantage of opportunities in the much 
touted "Asian Century". The deal provides Satake access 
to world class bulk handling and storage equipment, fur-
ther enhancing their capabilities as the leading Asian sup-
plier of rice and grain handling solutions in the world.

Dennys will continue to operate normally with a strong focus 
from both sides that the nature of the existing business is to 
be preserved; retaining the elements that made Dennys a suc-
cessful business over several generations. Satake Australia will 
enhance their sales portfolio through their existing network of 
sales staff and agents, with existing presence in Queensland, 
New South Wales, Victoria, Tasmania and New Zealand. Inter-
national sales will be coordinated through Thailand and Japan.

 Birkaç kuşaklı Avustralyalı bir aile şirketine yeni fırsat-
lar ve büyüme imkanı tanıyan Satake Australia Pty Ltd, 
yenilenmiş silo ve yığın taşıma tedarikçisi Dennys Silo 
and Engineering’in tamamını, Haziran 2015’te Tayland’ın 
Bangkok şehrinde sonlandırılan anlaşmanın imza törenin-
de satın aldı. Dennys’in satışı, her iki firmaya da çok boyut-
lu fayda sağlıyor. Bu anlaşma Dennys’e başta Güney Doğu 
Asya ve Pasifik bölgeleri olmak üzere yeni küresel ve büyük 
domestik satış ağına erişim sağlıyor. Bu aynı zamanda çok 
popüler olan “Asya Çağında” Dennys’e fırsatlardan fayda-
lanabileceği büyüme platformunu da sağlıyor. 

Anlaşma, Satake’ye birinci sınıf yığın taşıma ve depo-
lama ekipmanlarına erişim ve dünyanın önde gelen Asyalı 
pirinç ve tahıl işleme çözümleri sağlayıcısı olarak kapasite 
artırma imkanı veriyor. 

Dennys, birkaç nesildir kendisini başarılı bir işletmeye 
çeviren unsurların dahil olduğu özünü korumak için her 
iki tarafa da güçlü bir şekilde odaklanarak çalışmaya de-
vam edecek. Satake Australia, halihazırdaki satış ekibi ve 
Queensland, New South Wales, Victoria, Tazmanya ve 
Yeni Zelanda’daki acentelerle, satış portfolyosunu geniş-
letecek. Uluslararası satışlar ise Tayland ve Japonya’dan 
koordine edilecek.
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Cargill Çin’de yeni bir 
teknoloji merkezi açıyor

Cargill to open 
new technology 
center in China 
..........................................

Cargill has announced it opens a new animal nutrition technology application center in Hebei, 
China with 6,12 million dolar investment to help Chinese customers leverage and apply the global 
industry’s best technology.

Cargill, Çin’in Hebei bölgesinde hayvan beslenmesine yönelik 6,12 milyon dolarlık yeni bir teknoloji 
merkezi kuracağını duyurdu. Merkez, Çinli müşterilerin küresel endüstrinin en iyi teknolojisini geliş-
tirip uygulamasına yardım edecek.

To help customers in China leverage and apply the 
best possible feed technologies to help them grow their 
businesses and wisely use resources, Cargill has es-
tablished a new Technology Application Center (TAC) in 
Bazhou, Hebei, China. The RMB 38 million Hebei TAC 
is the latest of Cargill’s 14 animal nutrition research and 
technology centers globally 
that are working around the 
clock to explore, innovate and 
think ahead of the challenges 
customers face in navigating 
today’s complex and ever-
changing environment. 

The new Hebei TAC oper-
ates with 120 lactating dairy 
cows and 280 sows and fo-
cuses on technology applica-
tions to improve animal per-
formance, lower diet costs, 
reduce nitrogen and phos-
phorus excretion, and en-
hance animal health.

“The Cargill Animal Nutri-
tion R&D and applications teams work every day to 
bring our customers the best solutions for making their 
businesses as successful as possible,” said Scott Ain-
slie, global strategic marketing and technology direc-
tor for Cargill’s animal nutrition business. “Our TACs are 
designed to evaluate and test the application of Cargill 
technology under local conditions. This TAC allows us 
to more quickly deliver new products and services that 
are customized to meet the specific requirements of our 
customers in China.” 

Cargill, Çin’deki müşterilerinin mümkün olan en iyi yem 
teknolojilerini geliştirip uygulayabilmesine, işletmelerini 
geliştirip kaynaklarını akıllıca kullanmalarına yardımcı ol-
mak için Çin’in Hebei bölgesinin Bazhou şehrinde yeni bir 
teknoloji uygulama merkezi (TAC) kurdu. 6,12 milyon do-
larlık Hebei TAC, Cargill müşterilerinin bugünün karmaşık 

ve durmadan değişen dünyasında 
karşılaşacakları zorlukları düşünen, 
araştıran, yenilikler getiren ve bunun 
için gece gündüz çalışan 14 hayvan 
beslenmesi araştırma ve teknoloji 
merkezinin sonuncusu. 

Yeni Hebei TAC, süt vermekte 
olan 120 inek ve 280 dişi domuzu 
barındırmakta olup hayvanların per-
formansını artırmak, beslenme mali-
yetlerini azaltmak, nitrojen ve fosfor 
atımını azaltmak ve hayvan sağlığını 
artırmak için teknoloji uygulamaları-
na odaklanıyor. 

Cargill’in hayvan beslenmesi işlet-
mesinden sorumlu Küresel Stratejik 
Pazarlama ve Teknoloji Direktörü 

Scott Ainslie, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Cargill 
Hayvan Beslenmesi AR&GE ve Uygulamaları ekibi, müş-
terilerimize en iyi çözümleri getirerek işlerini mümkün ol-
duğunca başarılı kılmak amacıyla her gün çalışıyor. Bizim 
merkezlerimiz Cargill teknolojisinin lokal şartlar altında 
uygulanacak, test ve değerlendirmesini yapacak şekilde 
tasarlanmıştır. Çin’deki müşterilerimizin belirli gereksinim-
lerini karşılayacak şekilde uyarlanmış bu merkez, yeni 
ürünlerimizi ve hizmetlerimizi çok daha çabuk sunmamızı 
sağlıyor.” 
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4B Braime yeni web sitesini açtı

4B Braime launches new website
........................................................................................

Being an industry leader in developing handling components for the agricultural and industrial sectors, 
4B Braime launched a new website for the company which comes with an extended product section.

Tarım ve endüstriyel sektörlere işleme parçaları geliştirmede endüstri liderlerinden biri olan 4B Braime, 
şirket için geniş ürün bölümüne sahip yeni web sitesini açtı.

4B Braime Components, a worldwide manufacturer of 
material handling and electronic components for bucket el-
evators and conveyors, has just announced the launch of 
their new company website, which comes with an extend-
ed product section, streamlined navigation and improved 
multi-lingual features. Structured into 3 main applications 
-bucket elevator components, chain conveyor components 
and electronic monitoring equipment – the product section 
provides comprehensive information, all in an easy to use 
format.  Each product is presented with detailed techni-
cal information and advice, including manuals, certificates, 
CAD drawings, installation guides, videos; FAQ’s, etc… as 
well as links to accessories and other relevant products. 4B 
Braime says that feedback from 4B’s customers has so far 
been very positive, with customers finding the 
new site convenient to use, professional and 
very engaging. 

“Many users pick up one of our compo-
nents in the field, and they need to be able to 
identify the part and find relevant information 
on how to operate their product or how to find 
a suitable replacement”, explains 4B Braime. 
“As a manufacturer, we need to make sure 
that they find the necessary information or are 
put in contact with a local 4B representative 
who can help them.”

 Dünya çapında materyal işleme, kovalı elevatör ve kon-
veyörler için elektronik parça üreticisi olan 4B Braime Com-
ponents, firma için geniş ürün bölümüne sahip, modern 
navigasyon ve geliştirilmiş çok dilli özellikler sunan yeni 
bir web sitesi açtığını duyurdu. Kovalı elevatör parçaları, 
zincirli konveyör parçaları ve elektronik izleme ekipmanları 
olmak üzere 3 ana uygulamaya ayrılan ürün bölümü kap-
samlı bilgi sunmasının yanı sıra kullanması oldukça kolay 
bir formatta. Sitede her bir ürün; kullanım kılavuzu, sertifi-
kaları, BDT çizimleri, kurulum rehberi, videolar ve SSS da 
dahil olmak üzere detaylı teknik açıklamalar ve tavsiyelerle 
birlikte veriliyor. Müşterilerin, yeni sitenin kullanımını olduk-
ça kolay, profesyonel ve ilgi çekici buldukları dile getiriliyor.  

4B Braime konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: 
“Birçok kullanıcı işine uygun ola-
rak bizim bileşenlerimizden birini 
seçiyor ve parçayı tanımlayabil-
mek, ürünlerinin nasıl çalıştırıla-
cağını ya da uygun değiştirme-
nin nasıl yapılacağını öğrenmek 
için bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. 
Üretici olarak gerekli bilgiye eriş-
tiklerinden ya da onlara yardımcı 
olacak yerel bir 4B temsilcisine 
ulaştıklarından emin olmamız 
gerekiyor.”

Makkah Prince Khaled Al-Faisal launched a massive 
flour mill complex near Makkah. The Jamoom grain si-
los and flour mills are located about 18 km from Makkah. 
Covering an area of 962,700 square meters, the plant was 
established at a cost of SR819 million. It has a special 
system to unload 1,000 tons of wheat per hour. The facility 
would have a capacity to store 250,000 tons of wheat and 
two flour mills with a daily production capacity of 600 tons 
each. The facility includes administrative buildings, sales 
offices, a laboratory and housing for employees. Speak-
ing about other advanced systems at the plant, he said 
it has an automatic operation and control system as well 
as a cleaning and packing system. The project includes a 
desalination plant and a power generation plant.

Abdul Rahman Al-Ruwaitie, director general of the or-
ganization, said “The plant will supply more than 5 million 
bags of flour annually and 1.5 million bags of bran.”

Mekke Prensi Halid El-Faysal, Mekke yakınlarında dev 
bir un değirmeni kompleksinin açılışını yaptı. Jamoom tahıl 
silosu ve un değirmenleri, Mekke’ye 18 km uzaklıkta bulu-
nuyor. 962,700 bin metrekarelik bir alanı kaplayan tesisin 
218,3 milyon dolara mal olduğu söyleniyor. Tesis, saatte 
1000 ton buğday tahliye edebilen özel bir sisteme sahip. 
250 bin tonluk buğday depolama kapasitesi ve günlük 
600 ton üretim kapasitesine sahip iki un değirmenini de 
bünyesinde barındıran tesis, aynı zamanda yönetim binası, 
satış ofisleri, bir laboratuvar ve çalışanlar için lojmana da 
sahip. Tesisteki diğer gelişmiş sistemlerden de bahseden 
El-Faysal, temizleme ve paketleme sistemlerinin yanı sıra 
tesisin otomatik operasyon ve kontrol sistemi de barındır-
dığını söyledi. 

Organizasyonun Genel Direktörü Abdul Rahman Al-
Ruwaitie, konuyla ilgili olarak, “Tesis, günde 5 milyon çuval-
dan daha fazla un ve 1,5 milyon çuval kepek üretecek” dedi. 
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Alapala’ya İnovasyon 
Birincilik Ödülü

Innovation Award 
to Alapala
.................................................

One of the leading technology manufacturers in milling industry, Alapala Machine was awarded the 
1st Place for Innovation at an event in Köln, Germany.

Değirmencilik sektörünün önde gelen teknoloji üreticilerinden Alapala Makina, Almanya’nın Köln 
şehrinde katıldığı bir etkinlikte İnovasyon Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

Alapala, one of the leading companies in world mill-
ing technologies, won the first place in innovation awards 
which was organized in Köln, Germany on June 11, 2015. 

The awards were given to the most innovative and 
economically beneficial equipment for milling industry at 
the event that exhibitors entered to in three different cat-
egories; The Aquafeed Innovation, The Animal Nutrition 
Award and The Innovation Award. 

Alapala that was awarded as “The Most Innovative 
Company in Milling Industry” won The Innovation Award 
for its Rollermill Similago II launched in April 2013. Sim-
ilago II that Alapala has introduced to milling industry, 
redefined the grinding technology and has become a 
symbol of power passing all the details meticulously re-
viewed. 

The Award was received by Sales Director Stefano 
Soldi and Area Sales Manager Cagdas Ingin on behalf of 
Alapala Group.

Değirmen teknolojilerinde dünyanın önde gelen firmala-
rı arasında yer alan Alapala Makina, 11 Haziran 2015’te 
Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen İnovasyon 
Ödülleri’nde birincilik kazandı. 

Yarışmacıların “Su Ürünleri Yemi İnovasyon Ödülü”, 
“Hayvan Besleme Ödülü” ve “İnovasyon Ödülü” olmak 
üzere üç farklı dalda yarıştığı etkinlikte, İnovasyon Ödülü, 
değirmencilik sektörüne yönelik en yenilikçi ve en ekono-
mik ekipman, proses ve hizmetlere layık görüldü.

“Değirmencilik Sanayisindeki En Yenilikçi Firma” olarak 
yarışmayı birinci olarak tamamlayan Alapala, inovasyon 
ödülünü, ilk olarak 2013 Ağustos ayında lansmanını yaptığı 
Öğütme Valsi Similago II ile kazandı. Alapala’nın değirmen-
cilik sektörüne kazandırdığı Similago II, öğütme teknoloji-
sinin yeniden tanımlanmasını sağlamış ve titizlikle gözden 
geçirilen tüm detaylarıyla gücün simgesi haline gelmişti.

Ödülü, Alapala Grubu adına, Satış Direktörü Stefano 
Soldi ve Bölge Satış Müdürü Çağdaş İngin teslim aldı.

Ulusoy Un gayrimenkul satışını tamamladı

Ulusoy Un closes property sale
....................................................................................................

Closing the sale of its factory building for 24 million TL 
with sale and leasing back method, Ulusoy Un will use 
the profit obtained from sale for financing its business ac-
tivities.  Making an explanation to Public Disclosure Plat-
form about the sale, Ulusoy Un announced that owned 
properties were sold to Deniz Finansal Kiralama Anonim 
Şirketi in accordance with the rates determined in Real 
Property Valuation Report, and with sale and lease back 
method; all the legal processes and deed of transfer were 
completed. The company will lease back the property of 
which the company closed the sale.

Fabrika binası ve arsasının satışını, sat ve geri kirala 
yöntemiyle 24 milyon TL'ye tamamlayan Ulusoy Un, sa-
tıştan elde edilen geliri işletme faaliyetlerinin finansmanın-
da kullanacak. Satış işlemiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na açıklamada bulunan Ulusoy Un, sahibi oldu-
ğu gayrimenkullerin, Gayrimenkul Değerleme Raporu ile 
belirlenen değerlere uygun bir şekilde Sell And Leaseback 
(sat ve geri kirala) yöntemiyle Deniz Finansal Kiralama Ano-
nim Şirketi'ne satıldığını, tüm yasal süreçlerin ve tapu de-
vir işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Firma, satışını ta-
mamladığı gayrimenkulleri kiralama yöntemiyle geri alacak.
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Enerji verimliliği için 
kojenerasyon tesisi

Cogeneration plant for 
energy efficiency
....................................................

Actively trading diesel and sunflower seed oil, Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. aims to become 
an environment friendly plant in 2016-2017 by building a cogeneration plant to enhance its energy 
efficiency. 

Aktif olarak dizel ve ham ayçiçeği yağı ticareti yapan Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş., 2016-2017 yı-
lında enerji verimliliğini artırmak için kojenerasyon tesisi kurarak çevre dostu bir tesis olmayı hedefliyor.

Actively trading diesel and sunflower seed oil, Aves En-
erji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. completed its investments 
in multi-seed breaking, refining and biodiesel produc-
tion. Aves finally aims to become an environment friendly 
plant in 2016-2017 by building a cogeneration plant to 
enhance its energy efficiency. With this investment, the 
company is planning to reduce its carbon footprint as 
well as energy costs. 

General Manager of the Company, Onat Angı said Aves 
has been operating in commodity trade area for more 
than 20 years; focused on agricultural commodities, par-
ticularly trade of oilseeds and vegetable oil since 2012; 
and started business mainly with the products that they 
can process in their plants. Regarding this, Angı stated 
they started investing in the only vegetable oil refining 
and packaging plant in Erbil, Iraq in 2014. He also talks 
about the investments as follows: “We started packaging 
plant in March this year and aims to start refining next 
month. We increased the number of vehicles to 100 by 
investing in 70 tankers in order to ensure the integrity 
of these two plants and raw material supply to the fac-
tory in Erbil. After having EMRA license for our biodiesel 
plant in December, we started to sell in 2015. It was a 
significant investment for supporting the local agriculture. 
Refining capacity enhancement in Mersin plant has been 
completed at the end of 2014. We plan to start the 2nd 
breaking unit in August, which is still under construction. 
Now, there isn’t any big investment left to be made. We 
will make small-scale investments in 2015 and 2016 to 
increase packaging and storing capacity and efficiency. 
Finally we are planning to build a cogeneration plant for 
the plant in Mersin in 2016-2017 in order to ensure en-
ergy efficiency. With this investment, we are planning to 
become an environment friendly plant reducing our car-
bon footprint as well as energy costs.”

Aktif olarak dizel ve ham ayçiçeği yağı ticareti yapan 
Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş., çoklu-tohum kırma, 
rafinaj ve biyodizel üretim tesisindeki yatırımlarını tamam-
ladı. Aves, son olarak 2016-2017 yılında enerji verimliliğini 
artırmak için kojenerasyon tesisi kurarak çevre dostu bir 
tesis olmayı hedefliyor. Firma, bu yatırımla enerji maliyet-
leriyle birlikte karbon ayak izini de düşürmeyi planlıyor.

Firmanın Genel Müdürü Onat Angı, Aves’in 20 yılı aşkın 
bir süredir uluslararası emtia ticareti alanında faaliyet gös-
terdiğini, 2012 yılından itibaren de tamamen tarımsal emtia, 
özellikle de yağlı tohumlar ve bitkisel yağların ticareti üzerin-
de yoğunlaştıklarını; ağırlıklı olarak da tesislerinde işleyebi-
lecekleri ürünlerin alım satımını yapmaya başladıklarını söy-
ledi. Bununla bağlantılı olarak 2014’te Erbil’de Irak’ın ilk ve 
tek bitkisel yağ rafinasyon ve paketleme tesisinin yatırımına 
başladıklarına dikkat çeken Angı, yatırımlarını şöyle anlattı: 
“Bu yılın Mart ayında paketleme tesisini devreye aldık ve 
önümüzdeki ay da rafineyi devreye almayı planlıyoruz. Yine 
bu iki tesisin entegrasyonu ve Erbil fabrikasının hammadde 
tedarikini sağlamak üzere 70 adet tanker yatırımı yaparak 
nakliye filomuzdaki araç sayısını 100’e çıkardık. 

Biodizel tesisimizin EPDK lisansını Aralık ayında alarak 
2015 başında satışa başladık. Yerli tarımın desteklen-
mesi adına önemli bir yatırımdı. Mersin tesisindeki rafi-
neri kapasite artırımı da 2014 sonunda tamamlandı. Şu 
anda devam eden ikinci kırma ünitesinin Ağustos ayında 
devreye alınması planlanıyor. Bundan sonra yapacağımız 
büyük bir yatırım kalmadı. Paketleme ve depolama kapa-
sitelerinin ve verimliliklerinin artırılması için 2015 ve 2016 
yıllarında nispeten küçük bütçeli yatırımlar yapacağız. 
Son olarak 2016-2017 yılında enerji verimliliğini sağlamak 
için Mersin’deki tesisimize bir kojenerasyon tesisi kurmayı 
planlıyoruz. Bu yatırımla enerji maliyetlerimizle birlikte kar-
bon ayak izimizi de düşürerek çevre dostu bir tesis olmayı 
hedefliyoruz.” 
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Konya, değirmencilik eğitimi için biraraya geldi

Konya comes together for milling education
...............................................................................................................

Flour and Flour Products Technology (Milling) Program was opened in Seydişehir Vocational School, 
Necmettin Erbakan University in Konya. The university and non-governmental instutions representing 
private sector signed Educational Corporation Protocol in order to support the program.

Konya’da bulunan Necmetin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, Un ve 
Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Programı açıldı. Üniversite ile özel sektörü temsil eden sivil 
toplum kuruluşları arasında programa destek amacıyla Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü imzalandı.

Another solution to trained workforce problem of Turkish 
milling sector came from Konya. With corporation of the uni-
versity and private sector, Flour and Flour Products Technol-
ogy (Milling) Program was opened in Seydişehir Vocational 
School, Necmettin Erbakan University (NEU). An Educational 
Corporation Protocol was signed between presidency of 
NEU and representatives of private sector: Konya Commod-
ity Exchange, Konya Chamber of Industry, Konya Chamber 
of Commerce, Turkish Flour Industrialists’ Federation and As-
sociation of Central Anatolian Flour Industrialists in order to 
determine the principles of corporation. 

APPLIED TRAINING IN PRIVATE SECTOR 
It is stated that Flour and Flour Products Technology 

(Milling) Program, in NEU Seydişehir Vocational School 
will include milling technologies of other biological ma-
terials like semolina, bulghur and feed as well as flour 
products and flour milling. The program will cover 4 se-
mesters (2 years). 1. And 2. Semesters will be carried 
through university principles. 3. And 4. Semesters will be 
realized in applied environments provided by private sec-
tor members. 

Theoretical and applied classes to be given in the 3rd 
and 4th years of the program will be given by instructors 
who NEU Presidency accepts too. However, the lecturers 
who are offered by private sector should have bachelor’s 
degree. Unit managers, technicians, and etc. who are 
offered by private sector can be in charge In workplace 

Türkiye değirmencilik sektörünün eğitimli iş gücü sorunu-
na bir çözüm de Konya’dan geldi. Üniversite ve özel sektör 
işbirliğiyle, Necmetin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir 
Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Un ve Unlu Mamuller Tek-
nolojisi (Değirmencilik) Programı açıldı. Program için NEÜ 
Rektörlüğü ile özel sektörü temsilen Konya Ticaret Borsası, 
Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Türkiye Un Sa-
nayicileri Federasyonu ve Orta Anadolu Un Sanayicileri Der-
neği arasında, işbirliğinin esaslarının belirlenmesi amacıyla 
Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü imzalandı.

ÖZEL SEKTÖRDE UYGULAMALI EĞİTİM
Söz konusu protokolde yeni açılan NEÜ Seydişehir MYO 

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Programı’nın, 
unlu mamuller ve un değirmenciliğinin yanı sıra irmik, bulgur 
ve yem gibi diğer biyolojik materyallerin öğütme teknolojile-
rinin eğitimini de kapsayacağı belirtiliyor. Program 4 dönem 
(2 yıl)  şeklinde uygulanacak. 1. ve 2. dönemler üniversite 
şartlarında yürütülecek, 3. ve 4. dönemler özel sektör üye-
lerinin sağlayacağı uygulamalı ortamlarda gerçekleştirilecek.

Programın 3. ve 4. yarıyılında okutulacak teorik ve uygu-
lamalı dersler, program koordinatörünün ve özel sektörün 
önerdiği, NEÜ Rektörlüğünün de olur verdiği görevli öğre-
tim elemanları tarafından verilecek. Ancak özel sektörün 
öğretim elemanı olarak önereceği elemanların, dört yıllık 
lisans mezunu olmaları gerekiyor. İşyeri uygulamalarında 
(staj) ise özel sektörün önerdiği birim yöneticileri, teknis-
yenler, teknikerler, vb. görev alabilecek. Programının müf-
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practices (internship). The curriculum will be prepared by 
NEU and private sector jointly. 

PAID INTERNSHIP 
Before starting education in private sector, students 

of Milling Program must sign the Volunteer Internship 
Agreement for a Specific Period prepared by Consultative 
Committee. However, full time students who attend the 
program will have monthly wages in amount that is de-
termined by Consultative Committee.  In addition, these 
students will be able to use dining hall and personnel 
vehicles that private sector members use and supply and 
clothing aid that private sector provide to its employees. 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
FOR AT LEAST 20 STUDENTS 
According to the protocol, private sector will organize at 

least two seminars for the students in accordance with up-
to-date information and developments. Also it will do what is 
needed to provide employment opportunity. Private sector 
members will provide employment opportunity to 20 stu-
dents who completed Flour and Flour Products Technology 
(Milling) Program successfully; members will choose stu-
dents by considering graduation and internship cumulative.

redatı da, değirmencilik sektörünün ihtiyaçları doğrultusun-
da NEÜ ve özel sektörce müştereken hazırlanacak.

ÜCRETLİ STAJYERLİK
Değirmencilik Programının öğrencileri, özel sektörde 

eğitime başlamadan önce Danışma Kurulu tarafından ha-
zırlanan Belirli Süreli Gönüllü Stajyer Sözleşmesi’ni imza-
lamak zorunda. Ancak ilgili öğrencilerden programa tam 
zamanlı katılanlara, özel sektör üyeleri tarafından Danış-
ma Kurulunun belirleyeceği oranda aylık ücret ödenecek. 
Buna ilave olarak bu öğrencilerin özel sektör üyelerinin 
yemekhane ve personel servisi imkânlarından, ayrıca özel 
sektör üyelerinin çalışanlarına verdiği erzak ve giyim yar-
dımlarından da faydalanmaları sağlanacak.

EN AZ 20 ÖĞRENCİYE İSTİHDAM İMKANI 
Protokole göre özel sektör, sektörle ilgili konulardaki güncel 

bilgiler ve gelişmelerle ilgili olarak;  öğrencilere yılda en az iki 
defa seminer düzenleyecek. Ayrıca istihdam imkanı sağlama 
konusunda da gereken çalışmaları yapacak ve özel sektör 
üyeleri, Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Prog-
ramını başarı ile bitiren NEÜ Seydişehir MYO öğrencileri ara-
sından, mezuniyet ve staj not ortalamasını esas alarak seçe-
ceği en az 20 öğrenciye istihdam imkanı sağlayacak.
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TMO, AKS için 862 TL 
müdahale alım fiyatı açıkladı

TMO announced 
intervention price 
as 862 TL for AKS
...................................................

Turkish Grain Board (TMO) announced “Grain Intervention Purchase Price and Policy for 2015 
Period”. According to this, intervention purchase price of Anatolian red hard (AKS) bread wheat 
numbered 2 will be 862 TL per ton.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), “2015 Dönemi Hububat Müdahale Alım Fiyat ve Politikaları”nı açık-
ladı. Buna göre 2015 yılında 2 nolu Anadolu kırmızı sert (AKS) ekmeklik buğdayın müdahale alım 
fiyatı ton başına 862 TL olacak.

Turkish Grain Board (TMO) announced in its statement 
that it determined the intervention purchase price and pol-
icies for 2015 period. TMO will pay 862 TL per ton for Ana-
tolian red hard (AKS) bread wheat numbered 2. Up to 7 
percent, additional price will be added to wheat with high 
protein content and low pest rate. TMO announced sale 
prices that it will apply as from November as 960 TL/Ton. 

Purchase prices for other products will be calculated 
according to the parity determined by TMO. In addition 
to these prices, support payments for fertilizer, diesel 
fuel, certificated seeds and soil analysis, and 50 TL pre-
mium payments per ton will be made by ministry. 

862 TL/Ton intervention purchase price determined for 
Anatolian red hard bread wheat increases to 989 TL/Ton 
through the Ministry’s premium payment of 127 TL/Ton 
and other support payments. TMO states that with this 
price, producer will make a profit of 48 percent in com-
parison to the cost (310 TL profit per ton). According to 
the parity, pasta wheat price will be 976 TL/Ton (together 
with premium and support payments, 1.103 TL/Ton) and 
barley price will be 645 TL/Ton (together with premium 
and support payments, 772 TL/Ton). 

SUPPORT FOR QUALITY INCREASED 
UP TO 7 PERCENT 
Starting cash and deposit purchase as from 17 June, 

TMO will make purchase in 285 points in Turkey for 6 days a 
week; and will purchase the entire production amount on the 
documents of producers registered to Farmer Registration 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2015 dönemi için Mü-
dahale Alım Fiyat ve Politikalarını, yaptığı kamuoyu açık-
lamasıyla duyurdu. TMO, 2015 yılında 2 nolu Anadolu 
kırmızı sert (AKS) ekmeklik buğdaya ton başına 862 TL 
ödeyecek. Protein oranı yüksek, süne oranı düşük olan 
buğdaylara da yüzde 7'ye kadar ilave fiyat verilecek. 
TMO, Kasım ayından itibaren uygulayacağı satış fiyatlarını 
da 960 TL/Ton olarak açıkladı.

Diğer gruplardaki ürünlerin alım fiyatları, TMO tarafın-
dan belirlenen pariteye göre hesaplanacak. Bu fiyatlara 
ilave olarak Bakanlık tarafından ton başına 50 TL prim 
ödemesi ile gübre, mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak 
analizi gibi destek ödemeleri de yapılacak.

Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday için belirlenmiş 
olan 862 TL/Ton müdahale alım fiyatı, Bakanlık tarafından 
verilen 127 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 989 
TL/Tona yükseliyor. TMO, açıklanan bu fiyatla üreticinin, 
maliyete göre yüzde 48 oranında (ton başına 310 TL) kâr 
elde etmiş olacağını belirtiyor. Pariteye göre makarna-
lık buğday fiyatı 976 TL/ton (prim ve desteklerle birlikte 
1.103 TL/ton), arpa fiyatı ise 645 TL/ton (prim ve destek-
lerle birlikte 772 TL/ton) olacak. 

KALİTEYE DESTEK YÜZDE 7’YE KADAR ÇIKTI
17 Haziran itibariyle peşin ve emanet alımlara başlayan 

TMO, Türkiye genelinde 285 noktada, haftanın 6 günü alım 
yapacak ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, belgele-
rindeki üretim miktarının tamamını satın alacak. Ürünler, bu yıl 
da fiziksel analizlerin yanında kimyasal analiz değerlerine göre 
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System. The products will have prices according to chemical 
analysis values as well as physical analyses and also will be 
stored by being classified according to their quality. 

Stating that though the Protein Based Purchase Sys-
tem which started with “Produce More Quality, Make 
More Profit” motto in 2011, the quality of the products 
increased, TMO increased additional price which is up to 
3 percent and added to quality product up to 7 percent 
this year in order to encourage quality production. Thus, 
producers making quality production will have more profit 
in comparison to the former years and at the same time; 
quality wheat need of Turkey can be met. 

fiyatlandırılacak ve kalitesine göre sınıflandırılarak depolanacak. 
2011 yılında "Kaliteli Üret, Daha Fazla Kazanç Elde Et" 

sloganıyla başlatılan Proteine Dayalı Alım Sistemi ile ürün-
lerin kalitesinde artış sağlandığını açıklayan TMO, kaliteli 
üretimi daha da teşvik etmek amacıyla kaliteli ürüne yüz-
de 3'e kadar verilen ilave fiyatı, bu yıl yüzde 7'ye kadar 
çıkardı. Böylece kaliteli üretim yapan üreticiler, önceki yıl-
lara göre daha fazla kazanç elde edecek, diğer yandan 
Türkiye’nin kaliteli buğday ihtiyacı da karşılanmış olacak.

Türkiye siyah pirinç üretiyor

Turkey produces 
black rice
................................................................

A test production for black rice was made in Tosya, a 
district of Kastamonu which is famous for its rice in Tur-
key. Making a statement on the subject, President of To-
sya Agriculture Credit Cooperative İhsan Koçgözlü stated 
that black rise is cultivated for the first time in Tosya. 

Saying that efficiency in test production of rice was 
high, Koçgözlü stated: “Farmers have been producing 
rice on fertile paddy lands located near Devrez Stream 
for years. In addition to rice types cultivated in our dis-
trict, test production for black rice was made. I believe 
that black rice production which resulted in success will 
become widespread in the future.”

Türkiye’de pirinciyle ünlü Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 
deneme amaçlı siyah pirinç üretimi gerçekleştirildi. Konuyla 
ilgili bir açıklama yapan Tosya Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı 
İhsan Koçgözlü, pirincin başkenti Tosya’da ilk defa siyah pi-
rinç yetiştirildiğini belirtti.

Deneme amaçlı yetiştirilen pirinçten yüksek miktarda verim 
alındığını da söyleyen Köçgözlü, şunları aktardı: “Devrez Çayı 
kenarında yer alan verimli çeltik arazilerinde çiftçilerimiz yıllar-
dır pirinç üretimi yapmaktadır. İlçemizde yetiştirilen birçok pi-
rinç çeşidine ilaveten deneme amaçlı siyah pirinç de ekilmişti. 
Oldukça başarılı sonuçlar alınan siyah pirinç yetiştiriciliğinin 
önümüzdeki yıllarda yaygınlaşacağına inanıyorum.”
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MBTG, Afrika’da 
bulguru tanıttı

MBTG promoted 
bulghur in Africa
............................................

Exhibiting at a fair organized in Johannesburg in South Africa, The Pasta, Bulgur, Pulses and Veg-
etable Oils Promotion Group offered Africans a significant experience about bulghur in particular.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen bir fuara katılan Makarna, Bulgur, Bakliyat ve 
Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu, özellikle bulgur konusunda Afrikalılara önemli bir deneyim yaşattı.

The Pasta, Bulgur, Pulses and Vegetable Oils Promo-
tion Group (MBTG) was in Africa this time to promote 
Turkish products. Exhibiting at a fair organized in Johan-
nesburg, South Africa between 21-23 June, 2015 pre-
sented pasta, bulghur, pulses and vegetable oils to Afri-
cans. Bulghur pilaf, pasta and lentil soup was offered to 
the visitors at the Booth of MBTG which was the center 
of interest among Africans during the fair. Many Africans 
met bulghur for the first time at the booth of MBTG. 

Pointing out African market has a great importance for 
Turkey; MBTG President Surur Aydın mentioned that pro-
motion activities of bulghur, pasta, pulses and vegetable 
oil producer and exporter companies in this region are 
important. Reminding that Africa is an unexplored mar-
ket, Aydın stated it would be a significant market pro-
vided that it is handled properly. 

Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım 
Grubu (MBTG), Türk ürünlerini tanıtmak için bu kez Af-
rika’daydı. 21-23 Haziran 2015 tarihleri arasında Güney 
Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen bir fuara 
katılan MBTG, makarna, bulgur, bakliyat ürünleri ve bitki-
sel yağları Afrikalılarla buluşturdu. Fuar boyunca Afrikalı-
ların ilgi odağı olan MBTG standında, ziyaretçilere bulgur 
pilavı, makarna ve mercimek çorbası ikram edildi. Birçok 
Afrikalı özellikle bulgurla ilk kez MBTG standında tanıştı. 

Afrika pazarının Türkiye için büyük önem taşıdığına dik-
kat çeken MBTG Başkanı Surur Aydın, bulgur, makarna, 
bakliyat ve bitkisel yağ üreticisi ve ihracatçı firmalarının bu 
bölgede tanıtım çalışmaları yürütmesinin önemli olduğuna 
dikkat çekti. Afrika’nın bakir bir pazar olduğunu da hatır-
latan Aydın, doğru işlenmesi halinde sektör için önemli bir 
pazar olacağını ifade etti.

Memişoğlu, Türkiye’nin en büyükleri arasında

Memişoğlu one of the biggest in Turkey
...........................................................................................................

Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti., took place in 
list of “Top 500 industrial enterprise in Turkey” prepared 
through a research carried out by Istanbul Chamber of 
Industry (ISO). Including Tat Bakliyat,  Memişoğlu Tarım 
Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ranked as 433 by rising 41 steps 
in the list of 2014. Commenting on the subject, Veysel 
memiş, 

Member of Board in Memişoğlu Tarım Ürünleri said: 
“We will continue to grow by producing. That industry 
develops; production lines operate faster; and employ-
ment rates increase gradually in Turkey indicates that 
our country improves. We, as Memişoğlu Tarım Ürünleri 
family, will continue to improve in accordance with this 
growth.”

Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul Sana-
yi Odası (İSO) tarafından yapılan araştırmada belirlenen 
“Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu” listesine gir-
di. Bünyesinde Tat Bakliyat’ı da barındıran Memişoğlu Ta-
rım Ürünleri Tic. Ltd. Şti., 2013 yılında listeye 474. sıradan 
girmişti. Firma, 2014 listesine ise 41 sıra yükselerek 433. 
sırada girmeyi başardı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Me-
mişoğlu Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Memiş, 
"Üreterek büyümeye devam edeceğiz. Türkiye’de sanayinin 
gelişim göstermesi, üretim hatlarının daha hızlı çalışması ve 
istihdam oranlarının her geçen gün artması, ülkemizin geli-
şim gösterdiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Biz-
ler de Memişoğlu Tarım Ürünleri ailesi olarak bu büyümeye 
paralel olarak gelişimimizi sürdüreceğiz." dedi.
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“Firmaların birbirlerine karşı gövde 
gösterisi yaptığı bir arena”

“An arena where companies show 
of strength to each other”

“We look forward for the next exhition”

“Bir sonraki fuarı dört gözle bekliyoruz”

“An exhibition offering high quality”

“Yüksek kalite sunan bir fuar”

“Her İDMA Fuarı bir öncekinden daha iyi”

“Every IDMA Exhibition is better than the former one”

İDMA 2015’DEN KARELER - II
IMAGES FROM IDMA 2015 - II 
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“Firmaların birbirlerine karşı gövde 
gösterisi yaptığı bir arena”

“An arena where companies show 
of strength to each other”

“We look forward for the next exhition”

“Bir sonraki fuarı dört gözle bekliyoruz”

“An exhibition offering high quality”

“Yüksek kalite sunan bir fuar”
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“Every IDMA Exhibition is better than the former one”

İDMA 2015’DEN KARELER - II
IMAGES FROM IDMA 2015 - II 
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“Önceki fuardan daha fazla 
ziyaretçi var”

“IDMA 2015 was good for us”

“İDMA 2015 bizim açımızdan güzeldi”

“More visitors than the previous 
exhibition has”
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“Görüşmeler verimli ve sonuç odaklıydı”

“Meetings were efficient and result-oriented”

“We had many contacts”

“Çok sayıda bağlantı yakaladık”
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“Neredeyse dünyanın her ülkesinden
 ziyaretçi vardı”

“There were visitors from almost 
every part of the world”

“We are happy to reach the visitors 
that we targeted”

“Hedeflediğimiz ziyaretçi kitlesine
 ulaştığımız için memnunuz”
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“Fuarı genelde alıcılar ziyaret ediyor”

“Every visitor knew what they wanted”

“Gelen her ziyaretçi ne için 
geldiğini biliyor”

“Mostly buyers visit the exhibition”
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GIDA GÜVENLİĞİ VE GIDA 
GÜVENLİĞİNDE HUBUBATIN YERİ

World population which has been increasing gradually today has reached 7 bil-
lion. Increasing population causes requirement for food to increase too. How-
ever, agricultural lands and sources which are needed to produce required 
foods do not increase in the same rate with the population. Along with this, 
consumed grains’ being risk-free for human health is one of the most important 
titles today. These led relevant experts make research studies on “efficiency”, 
“biosecurity” and “quality” in food production especially in recent years. How-
ever, reducing losses in available production amount and providing security to 
available production as well as increasing the production is essential.

Giderek kalabalıklaşan dünyamızın nüfusu günümüzde 7 milyara ulaşmıştır. 
Artan nüfus, beraberinde gıdaya olan ihtiyacı da artırmakta, ancak ihtiyaç 
duyulan gıda miktarını üretebilmek için gerekli tarım arazileri ve kaynaklar 
aynı oranda artmamaktadır. Bununla birlikte tüketilen gıdaların insan sağlığı 
için risk oluşturmaması da günümüzün en önemli konu başlıklarından birisidir. 
Bu durum, özellikle son yıllarda, uzmanları gıda üretiminde “verim”, “biyogü-
venlik” ve “kalite” gibi kavramlar üzerinde araştırma yapmaya itmiştir. Ancak 
üretimi arttırmanın yanı sıra mevcut üretimdeki kayıpları azaltmak ve mevcut 
üretimin güvenliğini sağlamak da elzemdir.

Every person needs safe foodstuff in spe-
cific amount in order to continue to his/her 
life healthily and actively. However, while 
world population increases rapidly together 
with food requirement, agricultural lands 
and sources used for food production do 
not increase at the same rate. At the same 
time, safety risks in produced foodstuff in-
creases gradually due to industrialization 
to some extent. Therefore, both producing 
food to meet the growing need (food secu-
rity) and providing their safety (food safety) 
become one of the sole subjects. In this is-
sue, we discussed food security and food 
safety subjects in terms of grains which are 
highly significant in human and animal nutri-
tion.

Her insan hayatını sağlıklı ve etkin bir şekilde 
devam ettirebilmek için belirli miktarda ve gü-
venli besin maddelerine ihtiyaç duymaktadır. 
Ancak günümüzde, dünya nüfusu ve bununla 
birlikte gıda ihtiyacı hızla artarken, gıda üretimi 
için kullanılan tarım arazileri ve kaynaklar aynı 
artış hızını gösterememektedir. Aynı şekilde 
üretilen gıdalardaki güvenlik riskleri de, biraz 
da sanayileşmenin etkisiyle, giderek artmakta-
dır. Dolayısıyla hem artan ihtiyacı karşılayacak 
gıdayı üretmek (gıda güvencesi) hem de bun-
ların güvenliğini sağlamak (gıda güvenliği) artık 
gündemimizdeki yegane konuların başında 
gelmektedir. Bu ayki sayımızda, gıda güvence-
si ve gıda güvenliği konularını, hem insan hem 
de hayvan beslenmesinde son derece önemli 
olan tahıl ürünleri üzerinden ele aldık.

THE PLACE OF GRAINS IN FOOD 
SECURITY AND FOOD SAFETY
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“We are not able to adequately feed about two billion people out of seven billion. In less than 
100 years human population is expected to reach 12 billion - five billion more people to feed with 
declining land and water resources to produce more food!   Global plans and strategies to feed the 
growing population continue to be heavily skewed towards ‘producing more food’ while about a 
third of the food produced, sufficient to feed over two billion hungry people, is being lost or wasted 
in the food value chain.” 

WHAT IS FOOD SECURITY AND FOOD SAFETY 
AND THEY IMPORTANT
According to a Food and Agriculture Organization 

definition, food security is  ‘when all people, at all times, 
have physical and economic access to sufficient, safe 
and nutritious food to meet their dietary needs and food 
preferences for an active and healthy life.’  

It essentially means that each individual has sufficient safe 
food each day that provides the nutrients and energy to main-
tain a healthy and active life. The so called ‘nutrition security’ 
and ‘food safety’ are integral quality traits of food security. 

“Günümüzde insan türü gıda tedarikinde bir kırılma noktasıyla karşı karşıyadır. Dünyadaki 7 milyar 
insanın 2 milyarını besleyemez durumdayız. 100 yıldan az bir sürede insan nüfusunun 12 milyara 
ulaşması bekleniyor. Yani, gıda üretebileceğimiz alanlar ve su kaynakları azalmasına rağmen besle-
memiz gereken 5 milyar insan daha! Üretilen gıdanın üçte birinin kaybedilmesine veya gıda değer 
zincirinde israf edilmesine rağmen artan nüfusu besleyebilmek için oluşturulan küresel planlar ve 
stratejiler daha çok “gıda üretme” üzerine yoğunlaşıyor.”

GIDA GÜVENCESİ, GIDA GÜVENLİĞİ 
VE ÖNEMİ 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gıda güvence-

sini “İnsanların beslenme ihtiyaçlarını, aktif ve sağlıklı bir 
yaşam için ihtiyaç duydukları gıda tercihlerini karşılaya-
bilmeleri için yeterli miktarda, güvenli ve besleyici gıdala-
ra fiziksel ve ekonomik olarak her zaman ulaşabilmeleri” 
şeklinde tanımlamaktadır. 

Bunun asıl anlamı her bir bireyin, kendisine sağlıklı ve 
aktif bir hayat sağlayacak besin maddelerini ve enerjiyi 
içeren güvenli gıdalara her gün ulaşabilmesidir. “Besin 

Gıda Güvenliği, 
Gıda Güvencesi ve 

Tahılların Bu Süreçteki Yeri

Food Safety, 
Food Security and 

the Place of Grains 
in This Process

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

Chair in Biosecurity and Food Security - Biyogüvenlik ve Gıda Güvenliği Kürsüsü
Director, Australia-China Centre for Abiotic and Biotic Stress Management in Agriculture, Horticulture and Forestry, 
Murdoch University
Yönetici, Tarım, Bahçe Bitkileri ve Orman Ürünlerinde Abiyotik ve Biyotik Stres Yönetimi için Avustralya-Çin Merkezi, 
Murdoch Üniversitesi
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The human species is presently facing a food supply 
crunch point. We are not able to adequately feed about 
two billion people out of seven billion. People in different 
parts of the world, particularly in the developing countries 
are perpetually suffering from hunger, under-nutrition and 
related health issues. In less than 100 years human pop-
ulation is expected to reach 12 billion - five billion more 
people to feed with declining land and water resources to 
produce more food!   

Global plans and strategies to feed the growing popu-
lation continue to be heavily skewed towards ‘producing 
more food’ while about a third of the food produced, suf-
ficient to feed over two billion hungry people, is being lost 
or wasted in the food value chain. Globalization is provid-
ing new opportunities for enhancing availability of food 
but it is also enhancing the exposure of global food value 
chains to biosecurity and food safety risks. 

It is now much more difficult to predict where food pro-
duced at a given location or region would be consumed, 
as food products are now being increasingly sought from 
several countries across continents in this era of global-
ization. These products often travel long distances and 
are exposed to various storage and transport conditions 
with a potential for contamination or becoming unsafe 
at virtually any step in the supply chain. Grains after har-
vest usually pass through local storage, transportation to 
a bulk storage facility then on to a port for shipment to 
destination market for further value addition and trans-
formation to flour, noodles, beer, bread, etc.  Contamina-
tion or compromised food safety at any stage of the food 
value chain at any place can pose serious health risks to 
animal and human populations far and wide in different 
countries and continents.  Because grain food products 
and ingredients are obtained from geographically varied 
sources, the types of contaminants including associated 
microbes are heterogeneous that require rigorous testing 
to detect them.   

Several measures including policies, regulations, 
technologies, practices, etc. are being implemented for 
handling, preparation, storage, transportation and dis-
tribution of food, food ingredients and food products 
to minimize food safety risks, which, according to in-
ternational reports, can cause more than 200 diseases 
including infectious diseases and cancers; food and wa-
ter-borne diseases alone are reported to kill 2.2 million 
people annually.

Countries that lack effective biosecurity strategy and 
framework to safeguard their grains based food value 
chains are at a high risk. Dispersal of biological threats 
to newer regions often results in significant losses in pro-

güvencesi” ve “gıda güvenliği” adlı kavramlar da gıda gü-
vencesinin bütünleşmiş kalite kriterleridir. 

Günümüzde insan türü gıda tedarikinde bir kırılma 
noktasıyla karşı karşıyadır. Dünyadaki 7 milyar insanın 
2 milyarını besleyemez durumdayız. Dünyanın farklı böl-
gelerindeki, özellikle de gelişmekte olan bölgelerdeki in-
sanlar sürekli olarak açlık, yetersiz beslenme ve bununla 
ilişkili sağlık sorunlarıyla mücadele etmektedir. 100 yıl-
dan az bir sürede insan nüfusunun 12 milyara ulaşması 
bekleniyor. Yani, gıda üretebileceğimiz alanlar ve su kay-
nakları azalmasına rağmen beslememiz gereken 5 milyar 
insan daha! 

Üretilen gıdanın üçte birinin (ki bu aç kalan 2 milyar in-
sanı doyurmak için yeterlidir) kaybedilmesine veya gıda 
değer zincirinde israf edilmesine rağmen artan nüfusu 
besleyebilmek için oluşturulan küresel planlar ve strate-
jiler daha çok “gıda üretme” üzerine yoğunlaşıyor. Küre-
selleşme gıda bulunurluğunu artırmak için yeni fırsatlar 
sunuyor, ancak aynı zamanda küresel gıda değer zinciri-
nin biyogüvenlik ve gıda güvenliği risklerine maruz kalma 
oranını da artırıyor.

Bu küreselleşme çağında gıda ürünleri kıtalar arasında, 
her gün daha çok sayıda ülkeden daha çok talep gördüğü 
için belirli bir lokasyonda veya bölgede üretilen gıdanın 
nerede tüketileceğini tahmin etmek artık çok daha zor. 
Bu ürünler zaman zaman uzun mesafeleri kat ediyor ve 
gıda tedarikinin neredeyse her aşamasında kirlenme ve 
güvenilirliğini kaybetme potansiyeli taşıyan çeşitli depola-
ma ve nakliyat koşullarına maruz kalabiliyor. Tahıllar hasat 
sonrasında yerel depolardan geçip yığın depolama tesis-
lerine naklediliyor ve sonra da daha ileri düzey katma de-
ğere, yani un, noodle, bira, ekmek vs’ye dönüşmek üzere 
hedef pazarlara sevk edileceği bir limana gidiyor. Gıda 
değer zincirinin herhangi bir noktasında kirlenme ya da 
güvenilirliği kaybetme durumu, dünyanın dört bir yanın-
daki ülkelerde ve kıtalardaki hayvan ve insan toplulukları 
için ciddi sağlık riski oluşturmaktadır; çünkü coğrafi ola-
rak farklı kaynaklardan tahıl ürünleri ve bileşen maddeleri 
elde edilebilir. Bununla ilgili mikropları da içeren kirlenme 
çeşitleri heterojendir ve bunlar hassas testlerden geçirile-
rek saptanmalıdır. 

Uluslararası raporlara göre bulaşıcı hastalıklar ve kanser 
de dahil olmak üzere 200 çeşit hastalığa sebep olabilen 
gıda güvenliği risklerini en aza indirmek amacıyla gıdanın, 
gıda bileşenlerinin ve gıda ürünlerinin işlenmesi, hazırlan-
ması, depolanması, nakli ve dağıtımına yönelik politika-
ların, düzenlemelerin, teknolojilerin ve uygulamaların da 
dahil olduğu birçok önlem alınmaktadır. Yalnızca gıda ve 
su kaynaklı hastalıkların yılda 2,2 milyon insanın ölümüne 
sebep olduğu rapor edilmektedir. 
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duction and market access and trade in countries that 
cannot afford this loss. Developing countries in particu-
lar urgently need to enhance their capacity to implement 
proper biosecurity strategies to safeguard their food val-
ue chains from biosecurity risks. 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF GRAINS 
FOR MEETING THE INCREASING DEMAND 
FOR FOOD IN THE WORLD
About 20 plant species contribute and meet around 90 

percent of global food requirements. Grain crops are the 
world’s most important food sources for human popu-
lation. Rice, wheat, maize and soybean alone provide 
around two-thirds of the calories and protein consumed 
by human population worldwide. There are other grain 
crops such as millets, sorghum, chickpea and pigeon-
pea that are staple foods and major sources of carbo-
hydrate and protein in many developing countries. The 
importance and role of grain crops in meeting human 
food needs is not likely to change in foreseeable future; 
however, food security strategies mainly dependent on 
further productivity gains of grain crops would be inad-
equate to meet the global food requirement. Attention 
must be on ‘efficiency gain’ in the entire grain food value 
chain rather than merely on ‘productivity gain’. Not losing 
what is grown and produced is as important as produc-
ing more food. Waste at each and every step, from farm 
to fork, in the grain food value chain must be prevented 
or minimized – enhanced value chain efficiency is the key. 
Any grain lost during storage represents the same waste 
down through the value chain that produced the grain. 
The loss applies to grower effort, fuel, fertilizer, even agri-
cultural land degradation.

FOOD SAFETY RISKS AND PRECAUTIONS
Potential food safety risks for grains and their flow on 

products in value chain are varied and many. Primarily 
these risks are of biological, chemical and physical na-
ture. The biological risks include presence of potentially 
harmful microbes and toxins produced by grains infected 
by pathogenic microbes. Grain based products are gen-
erally regarded as low-risk foods for microbial contamina-
tion though these foods can cause foodborne illnesses, 
even raw flour can harbour pathogenic bacteria, yeast 
and moulds.

The chemical risks are posed by residues of products 
applied during production, storage and transport such as 
insecticides, herbicides, fungicides, baits and fumigants. 
The physical risks are perhaps more obvious and include 
presence of contaminant seeds of other crops and variet-
ies including weeds that can be harmful to animals and 
humans, pickled seed, soil clods, dead and live animals 
and their body parts, their food and faecal matters, any 

Etkili biyogüvenlik stratejisinden ve gıda değer zincirin-
deki tahıl tabanlı ürünleri koruma sistemlerinden yoksun 
ülkeler, yüksek risk altındadır. Biyolojik tehditlerin yeni 
bölgelere dağılması kimi zaman kayıplarını telafi edeme-
yecek ülkelerin; üretim, pazar erişimi ve ticaretinde ciddi 
kayıplara yol açmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülke-
lerin, gıda değer zincirlerini biyogüvenlik risklerinden ko-
rumaya yarayan biyogüvenlik stratejilerini uygulamak için 
acilen kapasitelerini artırmaları gerekir.  

DÜNYADAKİ ARTAN GIDA TALEBİNİ 
KARŞILAMADA TAHILLARIN YERİ VE ÖNEMİ 
Küresel gıda gereksiniminin yaklaşık yüzde 90’ını karşı-

layan ve buna katkıda bulunan 20 kadar bitki türü vardır. 
Tahıl mahsulleri de insan nüfusu için dünyanın en önemli 
gıda kaynağıdır. Yalnızca pirinç, buğday, mısır ve soya fa-
sulyesi, dünya genelinde insanların tükettiği kalori ve pro-
teinlerin üçte ikisini sağlamaktadır. Darı, sorgum, nohut ve 
bezelye gibi, gelişmekte olan ülkelerde temel karbonhid-
rat ve protein kaynağı olan diğer tahıl mahsulleri de vardır. 
İnsanların gıda ihtiyaçlarını karşılamada tahıl ürünlerinin 
yeri ve önemi, öngörülebilen gelecekte de değişecek gibi 
durmuyor. Ancak, temel olarak tahıl ürünlerinin üretimine 
odaklanan gıda güvenliği stratejileri, küresel gıda gerek-
sinimini karşılamada yetersiz kalabilir. Tüm gıda değer 
zincirinde dikkatler yalnızca “üretim artırımından” ziyade, 
“verim artırımında” da olmalıdır. Yetiştirileni ve üretileni 
kaybetmemek daha fazla gıda üretmek kadar önemlidir. 
Tahıl değer zincirinin tarladan sofraya kadar her bir adı-
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other contaminating substances including metals, plas-
tics, stones, etc. 

Grain and grain product samples must be tested 
to meet the end use customers’ safety, biosecurity 
and nutrition requirements. For example, the Austra-
lian National Residue Survey currently tests about 
3,000–5,000 export grain samples for residues of pes-
ticides and environmental contaminants each year. The 
chemical groups covered in the grains program are a 
multi-residue screen (insecticides, post-harvest grain 
protectants, fungicides, herbicides, and insect growth 
regulators), additional herbicide screen, environmental 
contaminants (heavy metals), fumigants and dithiocar-
bamates. Over the last twelve years, compliance rates 
for bulk export grain samples have consistently been 
between 99.8 and 100 percent .

A uniformly implemented global quality assurance (QA) 
system is warranted to improve the integrity of the grain 
food value chain and achieve zero or nil tolerance to bio-
logical, chemical and physical contamination.

All the players in the value chain have a critical role 
in managing the risk. This includes responsible use of 
permitted chemicals, observing label instructions, appli-
cation rates and safe operating procedures and imple-
menting high hygiene standards at farm, harvest and 
post-harvest at all times.

mındaki israf engellenmeli ya da en aza indirgenmelidir. 
Artırılmış değer zinciri verimi burada anahtar sözcüktür. 
Depolama sırasında kaybolan her tahıl o tahılları üreten 
değer zinciri boyunca görülen aynı israfı temsil eder. Ka-
yıplar, ürünleri yetiştirenin emeğine, yakıta, gübreye ve 
hatta tarımsal alan yozlaşmasına etki eder. 

GIDA GÜVENLİĞİ RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ 
Tahıllardaki potansiyel gıda güvenliği riskleri ve bunların 

değer zincirinde ürüne dönüşümü, çeşit çeşittir ve sayı-
ca çoktur. Başlıca riskler ise biyolojik, kimyasal ve fiziksel 
çevredir. Biyolojik riskler, patojenik mikropların etkide bu-
lunduğu tahıllar tarafından üretilen potansiyel olarak zararlı 
mikropları ve toksinleri içermektedir. Tahıl tabanlı ürünler, 
genellikle mikrobiyel kirlilik potansiyeli düşük ürünler olarak 
sınıflandırılır. Hâlbuki bu gıdalar gıda kaynaklı hastalıkla-
ra sebep olmaktadır. Hatta ham un patojenik bakterilere, 
maya mantarına ve küfe ev sahipliği yapabilir. 

Insektisidler, ot öldürücüler, endüstriyel fungisidler, ze-
hirli yemler ve fumigantlar gibi ürün artıklarının oluşturduğu 
kimyasal riskler ise üretim, depolama ve nakliyatla ilgilidir. 
Fiziksel riskler belki de daha belirgindir ve diğer ürünlerin 
ya da çeşitlerin mevcudiyetini de içeriyor olabilirler. Bunlara 
hayvanlara ve insanlara zarar veren pikle tohumlar, toprak 
parçası, ölü ve canlı hayvanlar ya da onların vücutlarının par-
çaları, gıdaları, dışkıları, yabani ot gibi çeşitlerin kirli tohum-
ları, metal, plastik ve taş gibi diğer materyaller de dahildir. 

Tahıllar ve tahıl ürünü örnekleri son kullanıcının, yani 
müşterinin güvenlik, biyogüvence ve beslenme gereklilikle-
rini karşılayabilmek için test edilmelidir. Örneğin Australian 
National Residue Survey (Avustralya’da tarım ilacı kalıntıla-
rını araştıran bir sistem) her yıl 3 bin ile 5 bin tonluk ihraç 
tahılında pestisit kalıntısı ve çevresel kirlilik testi yapıyor.  
Tahıl programlarına dahil olan kimyasal gruplar şunlardır: 
çoklu-artık ekranı (Insektisidler, hasat sonrası koruyucular, 
fungisidler, ot öldürücüler ve böcek büyüme düzenleyicile-
ri), ilave ot öldürücü ekranı, çevresel kirlilik (ağır metaller), 
fumigantlar ve ditiyokarbamatlardır. Yığın ihraç tahıl örnek-
leri için hazırlanan uyum raporları, son 12 yılda istikrarlı bir 
şekilde yüzde 99,8 ve 100 arasında değişmektedir.  

Düzenli bir şekilde uygulanan küresel kalite güvencesi 
sistemi (QA) tahıl bazlı gıda değer zincirinin bütünlüğünü 
geliştirme ve biyolojik, kimyasal ve fiziksel kirliliğe karşı 
sıfır tolerans başarısı için garanti veriyor.

Değer zincirindeki tüm oyuncular risk yönetiminde kri-
tik bir role sahiptir. Bu, izin verilen kimyasalların sorumlu 
bir şekilde kullanımını, etiket yönergelerini izlemeyi, uygu-
lama oranlarını ve güvenli işleme prosedürlerini, çiftlikte, 
hasat sırasında ve hasat sonrasında, yani her zaman yük-
sek hijyen standartları uygulamayı da içeriyor. 
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Samim SANER: “The internationally accepted ap-
plication for providing food security in grain based 
businesses is HACCP. However it is vital to re-
member that safe raw material has the most im-
portant place in grain based food plants. Regard-
ing safe raw material, the main standard that GFSI 
accepted internationally is Globalgap Standard. 
This standard is defined as ITU (Good Agricultural 
Practices) in our legislation.”

Samim SANER: “Tahıl bazlı gıda işletmelerinde 
gıda güvenliğinin sağlanmasında uluslararası ka-
bul görmüş temel uygulama HACCP’dir. Ancak 
tahıl bazlı gıda işletmelerinde esas önemli olanın 
güvenilir hammadde olduğu asla unutulmamalı-
dır. Güvenilir hammadde konusunda ise GFSI’ın 
uluslararası kabul gördüğü temel standart GLO-
BAL GAP standardıdır. Bu standart mevzuatı-
mızda İTU (İyi Tarımsal Uygulamalar) olarak yer 
almaktadır.”

“SAFE RAW MATERIAL 
comes first in grain 
based businesses”

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

“Tahıl bazlı işletmelerde 
ÖNCELİK GÜVENİLİR 

  HAMMADDEDİR”
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It is a widely known fact that providing food safety for 
the product in grain based food industry is dependent 
on safe raw material. To produce flour and flour prod-
ucts in accordance with food safety starts with obtain-
ing safe wheat. Chairman of Turkish Food Safety Asso-
ciation, Samim Saner with whom we made an interview 
about food safety points out this aspect and he states  
this is possible only with implementation of GLOBAL-
GAP practices that are known as ITU (Good Agricultural 
Practices) in Turkey. Saying that HACCP may prevent 
any breaking in food safety chain in grain based busi-
nesses, SANER gives information about GMO which is 
also a much-debated issue in Turkey and emphasizes 
product handling risks. We get detailed information from 
SANER. 

Mr. Saner, what is food safety, and why is it important 
for grains?
Grain is the staple food for human beings. While some 
of them are consumed after small processes like 
cleaning, most of them are consumed after being pro-
cessed. Producing the final product to be consumed 
without giving harm to human health is defined as food 
safety. Food safety has from field to fork integrity. As 
food safety is directly related with customer health, 
it becomes more and more remarkable topic in soci-
ety. Food safety should mean providing food safety in 
every step like cultivation, harvest, storing, handling, 
processing and storing the processed products. Re-
garding the food safety hazards in grains, we can list 
pesticide residues, field and storage molds, mycotox-
ins, rodents, insects and hazards related with process-
ing. 

In general, we can categorize food safety hazards in 
grains into three groups as physical, chemical and 
biological:
 1. Physical Hazards: With physical hazards, we should 
think about the pieces having negative effect on cus-
tomer health like visible other seeds and plants, metal, 
glass, stones, soil pieces. Impurities like stone and soil 
may cause the kernel integrity break and also they may 
cause mold infections if kernels are not mature enough 
as they have high kernel water content. 

 2. Chemical Hazards: Chemical hazards comprise pes-
ticide residues in permitted amount and mycotoxins (afla-
toxins, deoxynivalenol and ochratoxin) caused by mould 
infections and other chemical infections like lead, hydrar-
gyrum and cadmium which can be formed in field. Impact 
of chemical hazards becomes chronic. 

 3. Biological Hazards: The most important biological 
hazards in grain safety are bacteria, virus and insects. 

Tahıl bazlı gıda sanayinde, üretilen gıdanın güvenliğinin 
sağlamasının öncelikli olarak güvenli hammaddeden geç-
tiği, herkesçe kabul görmektedir. Un ve undan yapılan 
mamullerin gıda güvenliğine uygun olarak üretilebilmesi, 
güvenli buğdayın temin edilmesi ile başlar. Gıda Güvenliği 
konusuyla ilgili bir röportaj yaptığımız Gıda Güvenliği Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Samim SANER de tam olarak 
bu noktaya dikkat çekiyor ve bunun ancak Türkiye’de İTU 
(İyi Tarım Uygulamaları) olarak bilinen GLOBAL GAP stan-
dartlarının uygulanmasıyla mümkün olabileceğini belirtiyor. 
Tahıl bazlı gıda işletmelerinde de HACCP’ın gıda güvenliği 
zincirindeki kırılmaların önüne geçeceğini dile getiren SA-
NER, Türkiye’de tartışma konusu olan GDO hakkında da 
bilgiler veriyor ve özellikle ürün nakliyesi sırasındaki risklere 
vurguda bulunuyor. Ayrıntıları SANER’den alıyoruz.

Sayın Saner, tahıllarda Gıda Güvenliği ne anlama gel-
mektedir ve niçin önemlidir? 
İnsanlar için tahıl, en temel gıda kaynağıdır. Tahılların bir 
kısmı temizleme gibi çok küçük bazı işlemlerden geçerek 
tüketilirken, büyük bir kısmı da işlenmiş gıdalar şeklinde 
tüketilmektedir. Tüketilecek olan son ürünün insan sağ-
lığına zarar vermeden üretilmesi disiplini, gıda güvenliği 
olarak tanımlanmaktadır. Gıda güvenliği ise tarladan ça-
tala bir bütündür. Gıda güvenliği tüketicinin doğrudan 
sağlığını ilgilendiren bir konu olması nedeniyle her geçen 
gün tüm toplumun daha fazla dikkatini çeken bir konu 
haline gelmektedir. Tahıllarda gıda güvenliği denildiğinde; 
yetiştirme, hasat, depolama, nakliyat, işleme ve işlenmiş 
ürünün depolaması gibi her aşamada gıda güvenliğinin 
sağlanması anlaşılmalıdır. Tahıllarda gıda güvenliğiyle ilgili 
risk oluşturan unsurlar olarak başta pestisit kalıntılarını, 
tarla ve depolama küflerini, mikotoksinleri, kemirgenleri, 
böcekleri ve işleme ile ilişkili tehlikeleri sayabiliriz. 

Tahıllardaki gıda güvenliği tehlikelerini kabaca fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik tehlikeler olarak üç kategoriye 
ayırabiliriz. Bunlar;
 1. Fiziksel tehlikeler: Fiziksel tehlikeler dendiğinde ta-
hılın kendisi haricinde gözle görülen diğer tohumlar ve 
bitkiler, metal, cam, taş, toprak gibi tüketicinin sağlığını 
etkileyebilecek kısımlar anlaşılmaktadır. Taş, toprak gibi 
safsızlıklar tane bütünlüğünün bozulmasına yol açmakta; 
yeterince olgunlaşmamış taneler ise sahip oldukları yük-
sek tane suyu içeriği nedeniyle küf enfeksiyonlarının baş-
lamasına kaynaklık edebilmektedirler.

 2. Kimyasal tehlikeler: İzin verilen limitleri (MRL) aşan 
miktardaki pestisit kalıntıları ile küf enfeksiyonları nede-
niyle oluşan mikotoksinler (aflatoksinler, deoksinivalenol, 
okratoksinler) veya tarlada olabilecek kurşun, civa ve 
kadmiyum gibi diğer kimyasal bulaşmaları kapsamak-
tadır. Kimyasal tehlikelerin sağlığa etkisi kronik olarak 
ortaya çıkmaktadır.
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Grains are highly open to microorganism and insect 
contamination due to their production, harvest, han-
dling and storing conditions. Due to contamination, 
there are substantial amount of bacteria, yeast and 
mould on grains. In comparison to bacteria and yeast, 
mould creates more important hazards on grains as 
they can grow in low water activity and temperature 
conditions; and create heat resistant mycotoxins. The 
most significant effect in production of mould is the 
relative humidity of the product and temperature of 
the place where the product is stored.  Mould growth 
increases in a large scale when the product humidity 
exceeds 14 percent, relative humidity of the environ-
ment exceeds 65 percent and temperature exceeds 
25-30 C 0. 

What are the management systems and methods 
for providing food safety and quality in grain-based 
companies (flour, rice, corn and feed mills, pulses, 
pasta and biscuit production plants)?
The internationally accepted application for providing 
food security in grain based businesses is HACCP. 
Based on HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC and 
IFS certifications have also very important place for 
providing food security. FSSC 22000, BRC and IFS 
that are accepted by GFSI are the most widely ac-
cepted food security standards. However it is vital to 
remember that safe raw material has the most impor-
tant place in grain based food plants. Regarding safe 
raw material, the maim standard that GFSI accepted 
internationally is Globalgap Standard. This standard 
is defined as ITU (Good Agricultural Practices) in our 
legislation.

What is the place and importance of grains for 
meeting the increasing demand for food in the 
world?
In order to meet growing food demand in the world, 
the reasonable solution is sustainable agriculture. Ac-
tually, this has been as such throughout history. As we 
all know, people learnt grain cultivation in a period in 
history. After people cultivated wheat in Europe and 
Middle East, rice in Far East, corn in America, differing 
according to geographical locations, they caused the 
civilization to arouse in those regions. I believe that 
grain production capacity of countries will be the most 
important factor in the future process of civilization de-
velopment. 

What is the effect of grain quality on food safety?
Particularly humidity and kernel size, many grain qual-
ity parameters form the reasons for food safety issue. 
Therefore, it is essential to discuss grain quality and food 
safety as integrity. 

 3. Biyolojik tehlikeler: Tahıl güvenliği ile ilişkili en önemli 
biyolojik tehlikeler; bakteriler, virüsler ve haşerelerdir. Ta-
hıllar; üretim, hasat, nakliye ve depolama koşulları gereği 
mikroorganizma ve haşere kontaminasyonuna oldukça 
açık ürünlerdir. Bu kontaminasyonlar nedeniyle tahılların 
üzerinde önemli miktarda bakteri, maya ve küf yükü bu-
lunmaktadır. Bakteri ve mayalara kıyasla küfler, fizyoloji-
leri gereği düşük su aktivitesi ve sıcaklık şartlarında ge-
lişebildikleri ve ısıl direnci yüksek tehlikeli mikotoksinler 
oluşturabildikleri için tahıl güvenliği üzerinde daha önemli 
tehlikeler oluşturmaktadır. Küflerin üremesinde en önem-
li etken ürünün nemi ile ürünün saklandığı ortamın bağıl 
nemi ve sıcaklığıdır. Ürün neminin %14’ü, ortamın bağıl 
neminin %65’i ve sıcaklığında 25-30 0C’yi aştığı durum-
larda küf üremesi büyük oranda hızlanmaktadır.

Tahıl bazlı (un, pirinç, mısır ve yem değirmenleri; bakli-
yat, makarna ve bisküvi üretim tesisleri) gıda işletme-
lerinde gıda güvenliği ve kalitenin sağlanmasına yöne-
lik yönetim sistemleri nelerdir?
Tahıl bazlı gıda işletmelerinde gıda güvenliğinin sağ-
lanmasında uluslararası kabul görmüş temel uygulama 
HACCP’dir. HACCP’i temel alan ISO 22000, FSSC 22000, 
BRC ve IFS belgeleri de gıda güvenliğinin sağlanmasında 
çok önemli bir yer tutan gıda güvenliği standartlarıdır. GFSI 
(Global Food Safety Initiative) tarafından kabul edilen FSSC 
22000, BRC ve IFS şu an tüm dünyada en geniş kabul 
görmüş gıda güvenliği standartlarıdır. Ancak tahıl bazlı gıda 
işletmelerinde esas önemli olanın güvenilir hammadde ol-
duğu asla unutulmamalıdır. Güvenilir hammadde konusun-
da ise GFSI’ın uluslararası kabul gördüğü temel standart 
GLOBAL GAP standardıdır. Bu standart mevzuatımızda 
İTU (İyi Tarımsal Uygulamalar) olarak yer almaktadır.

Dünyada artan gıda ihtiyacının karşılanmasında tahıl-
ların yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Dünyada artan gıda ihtiyacının karşılanmasında en akılcı 
çözüm sürdürülebilir tahıl üretiminden geçmektedir. Bu 
zaten bütün tarih boyunca da bu şekilde cereyan etmiştir. 
Hepimizin bildiği gibi insanlar tarihin belli bir aşamasın-
dan itibaren tahıl yetiştirmeyi öğrendiler. Coğrafi bölgele-
re göre farklılık göstermek üzere Avrupa ve Ortadoğu’da 
buğday, Uzakdoğu’da pirinç, Amerika’da mısır insanlar 
tarafından yetiştirilir hale geldikten sonra bulundukları 
yerde medeniyetlerin doğabilmesine imkan hazırladılar. 
Medeniyetin bundan sonraki gelişiminde de en önemli 
etkeni, yakın gelecekte ülkelerin tahıl üretim kapasitesinin 
oluşturacağına inanıyorum.

Tahıl kalitesinin gıda güvenliği üzerindeki etkileri nelerdir? 
Başta nem ve tane bütünlüğü olmak üzere birçok tahıl 
kalitesi parametresi, gıda güvenliği sorunlarının nedenini 
oluşturmaktadır. O nedenle tahıl kalitesi ve gıda güven-
liğini bir bütün olarak ele almakta fayda bulunmaktadır.
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What are the methods to provide biosecurity in grain, 
to keep it under control and to supply bio-secure 
grains?
In our country, GMO cannot be used in agriculture due 
to biosecurity legislation. GMO usage in our country is 
only allowed for specific soy and corn types used in feed 
production. All the imported grains undergo a strict GMO 
detection. Analysis technology used in these tests is 
PCR technology. As this is a very sensitive technology, it 
detects the smallest infections as GMO presence. Even 
after a ship that carried products with GMO is cleaned, 
and carries products without GMO, the test results posi-
tive if the products are involved with GMO even in small 
amount. Therefore, storages and containers should be 
cleaned properly after carried products with GMO so that 
a possible infection situation can be prevented. 

What is the approach of Food Safety Association in 
this area? What are the activities food safety associa-
tion carry for food safety ?
Our approach is that food security should be consid-
ered as from field to fork integrity. Food security starts 
on the field and ends with fork. The chain is broken 
where the weakest link in this supply chain stands. 
Therefore food security should be considered as integ-
rity and main energy should be counted as preferen-
tial. Fixing problems after they aroused can be costly. 
What is important is to fix the problem before it arouse. 
Thus, ITU on the field and HACPP in industrial produc-
tion have great importance. 

Tahıl ürünlerinde biyo-güvenliğin sağlanması, kontrolü 
ve biyo-güvenlikli tahılların temin süreçleri hakkında 
biraz bilgi verebilir misiniz? 
Ülkemizde biyogüvenlik mevzuatı gereğince GDO tarımı ya-
pılmamaktadır. Ülkemize GDO girişi sadece belli bazı soya 
ve mısır tipleri için sadece yem kullanımı amacıyla yapılmak-
tadır. İthal edilen tüm tahıllar sıkı bir GDO kontrolüne tabi 
tutulmaktadır. Bu kontrollerde kullanılan analiz teknolojisi 
PCR teknolojisidir. Bu teknoloji çok hassas bir teknoloji ol-
ması nedeniyle en ufak bir bulaşmayı dahi gösterebilmekte 
ve bu da üründe GDO varlığı olarak algılanmaktadır. Daha 
önce GDO’lu bir ürün taşımış olan geminin temizlendikten 
sonra GDO’suz bir ürün taşıması halinde bile GDO’suz ürü-
ne olabilecek cüzi bir bulaşma, GDO testinde pozitif sonuç 
verebilmektedir. O nedenle depoların ve konteynırların GDO 
taşınması sonrasında çok iyi bir şekilde temizlenerek olası 
bir bulaşma sorununun önüne geçilmesi gerekmektedir.
 
Gıda Güvenliği Derneği’nin bu alandaki yaklaşı-
mı nedir? Gıda güvenliği konusunda Gıda Güvenliği 
Derneği’nin yürüttüğü çalışmalar nelerdir? 
Gıda Güvenliği Derneği olarak yaklaşımımız gıda güvenliğinin tar-
ladan çatala bir bütün olarak algılanması yönündedir. Gıda gü-
venliği tarlada başlar ve çatalda biter. Bu tedarik zinciri içerisinde 
en zayıf halka neresiyse zincir oradan kopar. O nedenle gıda 
güvenliğine bütünsel bir önem gösterilmeli ve ana enerji önleyi-
ciliğe verilmelidir. Problemler ortaya çıktıktan sonra düzeltilmesi 
çok maliyetli olmaktadır, önemli olan problem ortaya çıkmadan 
önleyebilmektir. O nedenle tarlada İTU (İyi Tarımsal Uygulamalar), 
endüstriyel üretimde de HACPP büyük önem taşımaktadır. 
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“In terms of grain availability, which must increase as the world population grows, investments in good grain storage 
systems would be more rewarding. Another advantage of proper storage systems is the improved health of humans 
and animals who consume grains. The grains infected by fungi not only develop off-odors but can also lead to con-
tamination by mycotoxins, which can have deleterious health effects for both animals and humans. Improved quality 
of raw materials will also result in production of high quality food products. No food processing technique can improve 
on poor quality of raw material.”

Globally over two billion tones (Gt) of cereals, oilseeds, 
and pulses are produced annually for consumption by hu-
mans and domesticated animals to meet the nutritional re-
quirement of humans. The produced grains are stored at 
different stages of the grain distribution chain between the 
producer and the consumer. Obvious reasons for storing 
grain are: place of consumption is different than the place of 
production, production is seasonal and consumption is year 
round, place of processing is different than the place of pro-
duction, grains are kept to deal with emergency needs such 
as famine, and grains are kept as seed for the next planting.

“Dünya nüfusu arttıkça artması gereken tahıl kullanılabilirliği açısından, iyi tahıl depolama sistemlerine yapılacak 
yatırımın geri dönüşü de daha büyük olacaktır. Uygun depolama sistemlerinin bir diğer avantajı da tahıl tüketen insan 
ve hayvanların sağlıklı gelişimleridir. Mantardan etkilenen tahıllar yalnızca istenmeyen kokular üretmez, aynı zamanda 
insan ve hayvan sağlığında kötü etkilere sebep olan Mikotoksin karışımına da yol açar.  Artan hammadde kalitesi, 
yüksek kalitede gıda ürünleri üretimiyle sonuçlanacaktır. Hiçbir gıda işleme tekniği kötü kalitedeki hammadde üzerinde 
iyileştirme yapamaz.”

Dünya genelinde insanların ve evcil hayvanların besin-
sel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yılda 2 milyar tonun 
üzerinde tahıl, yağlı tohum ve bakliyat üretiliyor. Üretilen 
tahıllar üretici ve tüketici arasındaki tahıl dağıtım tedariki-
nin farklı aşamalarında depolanırlar. Tahılları depolamanın 
önde gelen sebepleri şunlardır: tüketim bölgesinin üretim 
bölgesinden farklı olması, üretimin mevsimsel olup tüke-
timin yıl boyunca devam etmesi, tahılın üretilen yerden 
farklı bir yerde işlenmesi, tahılların kıtlık gibi acil ihtiyaçları 
karşılamak amacıyla saklanması ve bir sonraki ekim işlemi 
için tohum olarak saklanması… 

Tahılların Depolanmasında 
Gıda Güvenliği ve 
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for Food Security 
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Accurate estimates of post-harvest losses of grains 
are not reported by most of the countries in a consistent 
manner, but the losses can vary from 1 to 2% in some 
of the developed countries where grain is stored in well-
managed facilities with aeration and drying capabilities to 
20–50% in some of the less developed countries under 
poorly managed storage systems. Sometimes, in a single 
unit of storage (e.g., a bin or warehouse) it is possible 
that total grain can be spoiled making it unsuitable for hu-
man consumption thus resulting in 100% loss in the unit.

In the countries where grain storage losses are high, 
the growth in population is also high leading to increase in 
food demand. In response to the growing food demand, 
the policy makers and scientists have responded by placing 
emphasis on increasing food production, and their achieve-
ments have been commendable. They have succeeded in 
doubling and tripling grain production. Unfortunately, very 
little attention, in some cases none, has been paid to re-
duce storage losses. In terms of grain availability, which 
must increase as the world population grows, investments 
in good grain storage systems would be more rewarding. 
Let us consider a country that produces say 50 million tons 
of grains and 50% is lost, leaving only 25 million tons for 
consumption. Now, through cultivar development and in-
tensive cultivation practices, let’s say this country doubles 
its production to 100 million tons but still loses half of it, 
providing only 50 million tons for consumption. Considering 
the same country, had she spent her resources on preserv-
ing the grain produced so that only 2% of the grain was 
lost, then, out of the original 50 million tons, about 48 mil-
lion tons would have been available. This approach would 
necessitate an increase in production of only 2 million tons, 
because a grain saved is equal to a grain produced. 

Increases in the production have been possible through 
increases in the use of inputs and in some parts of the world 
by an increase in arable land or a combination of both. 
These approaches have significant negative environmental 
impacts. Also, these increases have come at a much higher 
price compared to the cost of development and adoption of 
preservation methods for grain storage. By using new tech-
nologies for preservation, enhancing the understanding of 
stored-grain ecosystems and developing and adopting loss 
detection and prevention methods, it is possible to increase 
grains available for consumption. I hope that the policy 
makers and scientists will include in their two dimensional 
plans of population growth and grain production a third di-
mension, that is, grain storage. By enhanced research and 
development in grain preservation techniques, the potential 
is there to reduce the use of fertilizers, fuel, and water for 
per capita availability of grain, to reduce the amount of land 
under grain production, thus having a positive environmen-
tal impact. Similar logic can also be applied to perishable 

Tahılların hasat sonrası kaybına dair doğru tahminler 
birçok ülkede istikrarlı bir şekilde rapor edilmiyor. Ancak 
havalandırma ve kurutma gibi özellikleri olan gelişmiş te-
sislerin bulunduğu ülkelerde kayıplar yüzde 1’den 2’ye, 
zayıf depolama sistemlerinin bulunduğu az gelişmiş ül-
kelerde ise yüzde 20’ye ve 50’ye kadar değişebilmekte-
dir. Bazen tek bir depolama ünitesinde (örneğin silo veya 
ambar) tüm tahılların insan tüketimi için uygun olmayan 
şekilde zarar görmesi, bir ünitede yüzde 100 kayıpla so-
nuçlanır. 

Tahıl depolama kayıplarının yüksek olduğu ülkelerde, 
nüfus artışı da artan gıda talebine neden olmaktadır. Ar-
tan gıda ihtiyacı nedeniyle politikacılar ve bilim adamları 
gıda üretimindeki artış üzerine yoğunlaştılar ve oldukça 
başarılı oldular; tahıl üretimini ikiye, hatta üçe katlamayı 
başardılar. Ancak ne yazık ki depolama kayıplarına ne-
redeyse hiç ilgi gösterilmedi. Tahıl kullanılabilirliği (grain 
availability) açısından – ki dünya nüfusu arttıkça o da 
artmalıdır – iyi tahıl depolama sistemlerine yapılacak ya-
tırımın geri dönüşü de daha büyük olacaktır. 50 milyon 
ton tahıl üreten ve bunun yüzde 50’sini kaybeden bir 
ülke düşünelim; tüketim için geriye yalnızca 25 milyon 
ton kalıyor. Şimdi, ekim çeşitlerindeki gelişim ve uygula-
malarla bu ülkenin üretimini 100 milyon tona çıkardığını 
ama hala yarısını kaybettiğini, geriye yalnızca 50 milyon 
ton kaldığını farz edelim. Bu ülke, kaynaklarını üretilen 
tahılı muhafaza etmeye ayırsaydı yalnızca yüzde 2 kayıp 
yaşanırdı ve ilk baştaki 50 milyon tonun 48 milyon tonu 
hala mevcut olurdu. Bu yaklaşım yalnızca 2 milyon ton-
luk üretim artışı gerektiriyor çünkü kurtarılan tahıl miktarı 
üretilene eşittir. 

Üretim artışı; girdi kullanımı, dünyanın bazı kısımların-
daki ekilebilir alan miktarındaki artış veya ikisinin kom-
binasyonuyla mümkündür. Bu yaklaşımların önemli ve 
negatif çevresel etkileri vardır. Aynı zamanda, bu artışlar,  
tahıl depolamada kullanılan koruma metotlarının uygula-
ma ve gelişim maliyetine kıyasla çok daha yüksek fiya-
ta gelmektedir.  Koruma için yeni teknolojiler kullanarak, 
depolanmış tahılın ekosistemini zenginleştirip geliştirerek 
ve kayıpları tespit edip koruyacak metotları uygulamaya 
başlayarak tüketimde kullanılacak tahıl miktarını artırmak 
mümkündür. 

Umarım politikacılar ve bilim adamları 2 boyutlu nüfus 
artışı planlarına üçüncü bir boyut olarak tahıl üretimini, 
yani tahıl depolamayı da eklerler. Tahıl koruma tekniklerin-
deki zenginleştirilmiş araştırma ve geliştirme çalışmalarıy-
la, tahıl miktarı başına düşen gübre, yakıt ve su kullanımını 
azaltmak, tahıl üretiminde kullanılan alan miktarını düşür-
mek ve böylece pozitif bir çevresel etki yaratmak müm-
kündür. Aynı mantık meyve ve sebze gibi taze tüketilen ve 
bozulma oranı yüksek üretimlerde de uygulanabilir. 
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produce that is consumed fresh, like, fruits and vegetables.
Another advantage of proper storage systems is the 

improved health of humans and animals who consume 
grains. The grains infected by fungi not only develop off-
odors but can also lead to contamination by mycotoxins, 
which can have deleterious health effects for both ani-
mals and humans. At times, consumption of mycotoxins 
could be lethal. Similarly, infestation by insects, rodents 
and birds can also cause off-odors as well as contami-
nation from feces and other body parts. Improved qual-
ity of raw materials will also result in production of high 
quality food products. No food processing technique can 
improve on poor quality of raw material.

The governments of countries with high postharvest 
losses must consider the produced grains as a national 
asset and should allocate 
considerable resources to 
protect them. Currently, the 
governments in many coun-
tries see grains as belonging 
to farmers and thus loss in 
quality and quantity of grains 
is borne by the farmers but, 
at the same time, national 
governments typically import 
grains to meet the demand 
of their citizens at a consid-
erably higher cost. If grains 
were treated as a national 
asset and protected, then 
the demand for imports could be reduced, saving valuable 
foreign currency. Reducing losses for countries that export 
grain should generate additional income for the country and 
its producers resulting in higher standard of living for her 
citizens. Therefore, a national plan to develop a proper in-
frastructure over a few years and a proper training program 
through strong extension services for grain storage manag-
ers can significantly increase available grains. For example, 
a country with 50% loss can almost double the supply of 
available grains if stored grain losses were reduced to less 
than 2%. This is achievable if current scientific knowledge 
is properly applied and if farmers and storage managers 
are provided proper advice and training in managing stored 
grains. The funds spent on protecting produced grains and 
on training people can be paid back in a very short period, 
typically two to three years. What is needed is the national 
will and commitment to make this happen.

Grains are stored in defined units such as bags, silos, 
warehouses, containers and even in piles on the ground. An 
individual unit or a group of units can be managed as man-
made ecosystems where deterioration of the stored grain 
is a result of interactions among physical, chemical, and 

Uygun depolama sistemlerinin bir diğer avantajı da 
tahıl tüketen insan ve hayvanların sağlıklı gelişimleridir. 
Mantardan (Fungi) etkilenen tahıllar yalnızca istenmeyen 
kokular üretmez, aynı zamanda insan ve hayvan sağlı-
ğında kötü etkilere sebep olan Mikotoksin karışımına da 
yol açar.  Mikotoksin tüketimi zaman zaman öldürücü 
olabilir. Aynı şekilde böcek enfeksiyonu, kemirgen ve 
kuşlar da dışkıları ve vücutlarının diğer kısımlarıyla kötü 
kokulara sebep olabilirler. Artan hammadde kalitesi, 
yüksek kalitede gıda ürünleri üretimiyle sonuçlanacak-
tır. Hiçbir gıda işleme tekniği kötü kalitedeki hammadde 
üzerinde iyileştirme yapamaz.

Hasat sonrası kaybı yüksek olan ülkelerin hükümetleri, 
üretilen tahılları ulusal bir servet olarak görmeli ve bunları 
korumak için ciddi bir kaynak tahsis etmelidir. Günümüz-

de birçok ülkenin hükü-
meti tahılların çiftçilere ait 
olduğunu düşünüyor ve 
bu yüzden kalite ve mik-
tar kaybı çiftçilerin sorunu 
gibi algılanıyor ama aynı 
zamanda hükümetler va-
tandaşlarının taleplerini 
karşılayabilmek için cid-
di derecede yüksek üc-
retlerle tahıl ithal ediyor. 
Eğer tahıllar ulusal servet 
olarak görülür ve koru-
nursa döviz de korunur 
ve ithalat talebi azaltılabi-

lir. Tahıl ihraç eden ülkelerin kayıplarını azaltmak ise ülke 
gelirine ilave oluşturur ve üretici ülkeler, vatandaşları için 
daha yüksek bir yaşam standardı sunabilir. Bu yüzden 
uygun bir altyapı oluşturmak için birkaç yılı kapsayan ulu-
sal plan yapılmalıdır ve tahıl deposu yöneticileri için güçlü 
bir yayım hizmeti kullanarak gerçekleştirilen uygun eğitim 
programları da tahıl kullanılabilirliğini giderek artıracak-
tır. Örneğin, yüzde 50 kaybı olan bir ülke, eğer kayıpları 
yüzde 2’nin altına düşürebilirse tahıl kullanılabilirliğini iki-
ye katlayabilir. Mevcut bilimsel bilgiler uygun bir şekilde 
uygulanır, çiftçiler ve depo yöneticilerine de depolanmış 
tahılların yönetimi konusunda gerekli destek ve eğitim 
sağlanırsa bu başarılabilir. Üretilen tahılların korunmasına 
ve insanların eğitilmesine harcanan fonlar, çok kısa bir sü-
rede, genellikle 2 ya da 3 ayda, geri kazanılabilir. Gereken 
şey bunu gerçekleştirebilmek için duyulan ulusal istek ve 
bağlılıktır. 

Tahıllar çuval, silo, ambar ve konteynır gibi tanımlanan 
ünitelerde depolanır ve hatta yerde yığın olarak bile sak-
lanabilir. Tek bir ünite ya da bir grup ünite, depolanan 
tahılların fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler sebebiyle 
bozulduğu doğal olmayan ekosistemler olarak yönetile-
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biological factors. The important factors are: temperature, 
moisture, carbon dioxide (CO2), oxygen (O2), grain char-
acteristics, microorganisms, insects, mites, rodents, birds, 
geographical location, and granary structure. Through 
proper monitoring and management of interactions, both 
biotic and abiotic in nature, stored-grain can be protected 
for over long term. For example, safe storage of grains can 
be accomplished by manipulating two important physical 
factors: temperature and moisture content provided the 
grains are not affected by other external factors such as 
insects, mites, rodents, or birds. Grains stored at high mois-
ture and high temperatures spoil quickly. The spoilage may 
be reflected by the end use of the grain. But a drop in ger-
mination, presence of visible mould, increase in free fatty 
acids or a combination of all the three are commonly used 
to measure spoilage. Drop in germination seems to occur 
first and, therefore, has been considered as the most sensi-
tive parameter. The width of the short-term storage zone 
and the values for temperature and moisture content are 
dependent on the type of grain and can guide in choosing 
a proper combination of temperature and moisture content 
for safe storage. For example, the moisture content for stor-
ing wheat safely for up to a year under a temperate climatic 
conditions is 12– 13% wet basis but, for storing canola (an 
oilseed crop), it is 8–9%. Similar guidelines are needed for 
different grains under different climatic zones of the world 
and should be based on different spoilage characteristics.

bilir. Bunu sağlayan önemli faktörler şunlardır: sıcaklık, 
nem, karbondioksit (CO2), oksijen (O2), tahıl karakteris-
tiği, mikroorganizmalar, böcek, mayt, küf, kuşlar, coğrafi 
bölge ve ambar yapısı. Uygun izleme ve yönetim etkile-
şimiyle (doğadaki biyotik ve abiyotik etkileşim) depolan-
mış tahıllar uzunca bir müddet korunabilirler.  Örneğin, 
tahılların böcek, mayt, küf ve kuş gibi dış faktörlerden 
etkilenmediğini farz edersek, iki önemli fiziksel faktör 
kullanarak güvenli tahıl depolama sağlanabilir: sıcaklık 
ve nem içeriği. Yüksek nem ve sıcaklıkta depolanmış ta-
hıllar kısa sürede bozulur. Bozulma tahılın son kullanımı 
sırasında da ortaya çıkabilir. Filizlenmede azalma, gözle 
görülebilen küflerin varlığı, serbest yağ asitlerindeki ar-
tış veya bu üçünün kombinasyonu, genellikle bozulmayı 
ölçmek için kullanılır. Önce filizlenmede azalma görülür, 
bu yüzden bu en hassas parametre olarak görülür. Kısa 
süreli depolama alanlarının genişliği ve sıcaklık ile nem 
içeriğinin değerleri, tahılın çeşidine bağlı olup güvenli bir 
depolama için sıcaklık ve nem içeriğinin uygun bir kom-
binasyonunu belirleyebilmede rehber olarak kullanılabilir. 
Örneğin, iklim koşullarına göre belli bir sıcaklık altında bir 
yıla kadar güvenli bir şekilde buğday depolayabilmek için 
gerekli nem içeriği yüzde 12-13’tür; kanola için (bir yağlı 
tohum) bu oran yüzde 8-9’dur.  Dünyanın farklı iklim ko-
şullarında farklı tahıllar için de aynı ilkeler geçerlidir ve 
bunlar farklı bozulma karakteristiği göz önüne alınarak 
yapılmalıdır.  
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Considerable knowledge has been generated to under-
stand various critical parameters for developing efficient 
grain storage systems (Box 1). There is an urgent need 
to synthesize the status of knowledge to provide direc-
tions for future research and development on these top-
ics for various regions of the world. Along with syntheses 
of research results or knowledge bank, proper guidelines 
and training material must be developed and distributed 
to farmers and storage managers. There is also a need 
to develop proper training programs on food preservation 
for extension workers in collaboration with the universities. 
The universities should also develop region specific edu-
cational programs focused on food preservation. In addi-
tion, considering that spoilage occurs due to interactions 
among biotic and abiotic factors, there is a need for multi-
disciplinary teams of engineers, entomologists, chemists, 
mycologists, and agricultural economists to work together 
to develop practical solutions. Depending on the problem 
to be solved, quantum of input from experts could vary but 
strong ongoing consultation and communication among 
team of experts is a must. For example, in the design of 
grain aeration and drying systems with associated con-
trols, engineers will play a larger role whereas to enhance 
the understanding of behavior of insects in that particular 
region, entomologists will play a larger role.

*This article was originally published in Agriculture & Food Security 
and reproduced with permission of Digvir S. Jayas, author of the article. 

Etkili bir tahıl depolama sisteminin geliştirilmesinde ihti-
yaç duyulan çeşitli kritik parametreleri anlamak için ciddi 
miktarda bilgi ortaya atılıyor (Kutu 1). Bu konuda dünya-
nın çeşitli bölgelerinde yapılacak ileriki araştırmaların ve 
geliştirmelerin yönünü tayin edebilmek için bilgilerin de 
acilen sentezlenmesi gerekiyor. Araştırma sonuçlarının 
ya da bilgi bankalarının sentezlenmesinin yanı sıra çiftçi-
ler ve yöneticiler için uygun ilkeler ve eğitim materyalleri 
de geliştirilmelidir. Aynı zamanda üniversitelerle işbirliği 
kuran çiftçiler için de gıda korunması üzerine uygun bir 
eğitim programı geliştirmek gerekir. Üniversiteler de gıda 
korunmasına odaklanan, bölgelere özel eğitim program-
ları geliştirmelidir. Buna ek olarak, bozulmanın biyotik ve 
abiyotik faktörler arasındaki etkileşimden meydana geldi-
ği düşünülürse, mühendisler, entomolojistler, kimyagerler, 
mikolojistler ve tarım ekonomistlerinden oluşan ve pratik 
çözümler geliştiren multi-disiplinli bir ekibinin de kurul-
masına ihtiyaç vardır. Çözülecek probleme bağlı olarak, 
uzmanların sağlayacağı katkı miktarı çeşitlenebilir; ancak 
ekip içerisinde güçlü bir danışma ve iletişim şarttır. Örne-
ğin, mühendisler tahıl havalandırma ve kurutma sistemle-
rinin ve bununla ilişkili kontrollerin tasarımında büyük rol 
oynayacaklardır. Belirli bölgelerde böceklerin davranışla-
rına dair bilginin çeşitlendirilmesinde ise entomolojistler 
büyük bir rol oynayacaktır. 

*Bu makale ilk olarak Agriculture & Food Securtiy adlı dergide yayımlan-
mış ve yazarının izniyle yeniden yayımlanmıştır.  
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“Handling flour has much more importance than handling wheat. It is possible to separate and 
purify any foreign matter merging into wheat. But separating and cleansing any material to merge 
into flour is impossible. In this case, flour should be destroyed. The most dangerous factor is that 
customer or consumer do not know the fact that merging materials into flour may give harm to hu-
man health in medium or long term or that they do not care about it...”

Bread and flour are the most widely consumed nutri-
tional sources. Quality and reliability of bread is related 
mainly with wheat and flour quality and reliability. For safe 
foods, control of the journey from field to fork should be 
made carefully. Handling is one of the key figures of this 
journey. Showing maximum interest to food safety and 
sanitation rules in handling of wheat, flour and bread is 
highly important for human health, healthy and sustain-
able life quality. 

Handling can be categorized into three: 
1. Handling wheat 
2. Handling flour 
3. Handling bread 

“Unun nakliyesi, buğday nakliyesinden çok daha büyük bir öneme sahiptir. Zira buğdaya bulaşan 
yabancı maddelerin temizlenmesi ve arındırılması mümkün olabilir ancak una bulaşacak herhangi 
bir maddenin ayrılması ve arındırılması imkansızdır. Böyle bir bulaşan durumunda unu imha etmek 
gerekir. En tehlikeli husus ise tüketici veya kullanıcının, una bulaşan maddenin orta ve uzun vadede 
insan sağlığına vereceği zararı bilmemesi ya da bilerek önemsememesidir.” 

Ekmek ve un, toplumda en çok tüketilen besin kayna-
ğıdır. Ekmeğin kalitesi ve güvenirliği, öncelikle buğday ve 
unun kalitesiyle ve güvenirliğiyle ilgilidir. Güvenli bir gıda 
için tarladan sofraya yapılan yolculuğun kontrolünün çok 
iyi yapılması gerekiyor. Nakliye de bu yolculuğun kilometre 
taşlarından biridir. Buğday, un ve ekmeğin nakliyesinde, 
gıda güvenliğine ve sanitasyon kurallarına azami özen ve 
dikkat gösterilmesi; insan sağlığı, sağlıklı ve sürdürülebilir 
yaşam kalitesi bağlamında çok önemlidir. 

Nakliyeyi üç başlık altında toplayabiliriz:
1. Buğdayın nakliyesi
2. Unun nakliyesi
3. Ekmeğin nakliyesi

Buğday, Un ve Ekmeğin 
Nakliyesinde Hijyen 

ve Sanitasyon

Hygiene and Sanitation 
in Handling of Wheat, 

Flour and Bread
........................................................................

Şevsan Un San. Tic. Aş
gultayserif@gmail.com

Mehmet Şerif GÜLTAY



July • Temmuz 2015 63

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

1. HANDLING WHEAT 
Wheat is the first step in bread which we consume as 

a staple food every day. Thus, hygiene and sanitation 
practices should start here. Ships and trucks which carry 
many types like mine, chemical materials, livestock, fer-
tilizer, coal and various wastes are not suitable to carry 
wheat in terms of human and community health. If many 
commodities, raw material and product are handled 
through special design vehicles, it is important to handle 
wheat, which is raw material of bread, in a special vehicle.  

2. HANDLING FLOUR 
Handling flour has much more importance than han-

dling wheat. It is possible to separate and purify any 
foreign matter merging into wheat. But separating and 
cleansing any material to merge into flour is impossible. 
In this case, flour should be destroyed. The most danger-
ous factor is that customer or consumer do not know 
the fact that merging materials into flour may give harm 
to human health in medium or long term or do not care 
about it. 

Handling packaged 
flour either with flatbed 
lorry and trucks or with 
cube vans has serious 
inconveniences. It is not 
possible to wash and 
clean the vehicle to han-
dle before flour is loaded 
and to wash the awning 
covered on. It is highly 
possible that both vehicle 
haulages and awnings 
contain propagators 
threatening the human 
health. 

In this aspect, by car-
ing human and commu-
nity health, for production, 
handling and conservation of flour in accordance with hy-
giene and sanitation rules:  

a) Flour should be handled through bulk trailers spe-
cially produced to handle flour to bakery products pro-
ducers, bakery and bread factories. 

b) In the businesses above the minimum consump-
tion level determined by authorized institutions, flour silos 
should be mandatory and flour should be stored in silos. 

c) For small businesses and retail sales, 25 kg craft 
bags should be mandatory. 

3. HANDLING BREAD 
Bread is handled in basket that a person can carry 

1. BUĞDAY NAKLİYESİ
Buğday, her gün tükettiğimiz temel gıda kaynağımız olan 

ekmekteki birinci basamaktır. Bu yüzden hijyen ve sanitas-
yon uygulamalarının başlaması gereken yer burasıdır. Ma-
den, kimyasal madde, canlı hayvan, gübre, kömür ve çeşitli 
atıklar gibi birçok kalemde taşımacılık yapan gemi ve kam-
yonların ekmeğin hammaddesi olan buğdayı taşıması, insan 
ve toplum sağlığı bakımından uygun değildir. Günümüzde 
birçok emtia, hammadde ve ürün, özel tasarım araçlarla 
naklediliyorsa ekmeğin hammaddesi olan buğdayın da ona 
uygun özel araçlarla nakliyesi önem arz etmektedir. 

2. UNUN NAKLİYESİ
Unun nakliyesi, buğday nakliyesinden çok daha büyük 

bir öneme sahiptir. Zira buğdaya bulaşan yabancı madde-
lerin temizlenmesi ve arındırılması mümkün olabilir ancak 
una bulaşacak herhangi bir maddenin ayrılması ve arın-
dırılması imkansızdır. Böyle bir bulaşan durumunda unu 
imha etmek gerekir. En tehlikeli husus ise tüketici veya 
kullanıcının, una bulaşan maddenin orta ve uzun vadede 

insan sağlığına vereceği 
zararı bilmemesi ya da 
bilerek önemsememesi-
dir. 

Paketlenen unun is-
ter açık kasa kamyon 
ve tırlarla, isterse kapalı 
dorse nakliye araçlarıyla 
taşınması ciddi sakınca-
lar içermektedir. Nakliye 
yapacak olan aracın, 
un yüklenmeden önce 
yıkanıp dezenfekte edil-
mesi mümkün olmadığı 
gibi unun üzerine serilen 
brandanın yıkanması da 
mümkün değildir. Hem 
araç kasalarının hem de 
brandaların insan sağlı-
ğını tehdit eden bulaşan-

lar içeriyor olması kuvvetli bir ihtimaldir.
 
Bu bağlamda insan ve toplum sağlığı gözetilerek unun 

üretim, nakliye ve tüketilinceye kadar hijyen ve sanitasyon 
kurallarına uygun muhafazası için;

a) Un; unlu mamul üreticilerine, fırın ve ekmek fabri-
kalarına un nakliyesi için özel olarak üretilmiş silobaslarla 
nakledilmelidir. 

b) Yetkili kurumların belirleyeceği minimum tüketim limi-
tinin üzerindeki işletmelerde, un silosu mecburi hale geti-
rilerek unun silolarda muhafazası sağlanmalıdır. 

c) Küçük işletme ve perakende satışlar için 25 kiloluk 
kağıt kraft torba şartı getirilmelidir. 
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and placed one on another in cube vans. Most of the 
time, these baskets are not placed to a shelf or section 
in selling points. Bread basket which is directly in touch 
with the ground is kept waiting where it should not be 
until the service vehicle comes. Nobody can deny that 
these baskets are infected with hazardous substances 
on human health. It would be enough to look under the 
baskets. 

In this aspect, breads should be packaged one by one 
in craft bag or pockets proper to foods. Or non-return-
able packages should be used in bread baskets and so 
breads should be transferred to bread selling sections or 
selling points safely. 

These factors which are seriously important for human 
and community health, sustainable life quality should be 
discussed and evaluated by relevant institutions, non-
governmental institutions and all the partners. Then they 
should be put into practice after being supported by 
scientific facts obtained from studies and researches of 
valuable scientists in our country. To encourage handlers 
and managers, the government should provide low and 
long interest loan or donate bulk trailers, flour silo pur-
chase and special handling vehicles proper for wheat, 
flour and bread handling, and suitable to hygiene and 
sanitation rules. 

To put hygiene and sanitation into practice in flour 
and bread which are the most widely consumed food 
products should be the main focus for sustainable and 
healthy life.  

3. EKMEK NAKLİYESİ
Ekmek, kapalı kasa arabalarda bir kişinin taşıyabileceği 

sepetler içinde sepetler üst üste dizilerek taşınmakta ve 
çoğu zaman satış noktalarında bu sepetler özel bir rafa 
ya da bölüme konulmamaktadır. Direkt zeminle temas 
halinde olan ekmek sepeti, boşaltıldıktan sonra da servis 
arabası gelinceye kadar olmaması gereken yerlerde bek-
letilmektedir. Bu sepetlere insan sağlığına zararlı madde-
ler bulaştığını kimse inkar edemez. Zira sepetlerin altına 
bakmanız yeterli olacaktır. 

Bu bağlamda ekmekler kağıt torba ya da gıdaya uygun 
sağlıklı poşetlerde tek tek ambalajlanmalı veyahut ekmek 
sepetlerinin içine tek kullanımlık ambalaj malzemesi kulla-
nılarak ekmek satış reyonuna ya da satış noktalarına ka-
dar güvenle taşınmalıdır. 

İnsan ve toplum sağlığı ile sürdürülebilir yaşam kalitesi 
bakımından oldukça önemli olan bu hususlar, ilgili resmi 
kurumlar ile sivil toplum kuruluşları ve bütün paydaşlar ta-
rafından tartışılıp değerlendirildikten sonra ülkemizin değer-
li bilim adamlarının yapacakları çalışmalar ve araştırmalar 
sonucunda elde edilecek bilimsel verilerle desteklenerek, 
biran önce hayata geçirilmelidir. Nakliyecileri ve işletmeci-
leri teşvik için buğday, un ve ekmek nakliyesinde hijyen ve 
sanitasyon kurallarına uygun özel nakliye araçlarının, silo-
bas ve un silolarının alımı için devlet tarafından hibe ya da 
düşük faizli, uzun vadeli krediler kullandırılmalıdır.  

Toplumda tüketimi en yaygın gıda maddesi olan un ve 
ekmekte, hijyen ve sanitasyonu hayata geçirmek, sürdü-
rülebilir sağlıklı yaşamın esas amacı olmalıdır. 
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Wheat market has had active days again in May and 
June. New season projection reports that are announced 
in the same period every year determine the new trends 
for wheat prices. Considering the previous years, we see 
the same sharp price movements in the same period. 
This year a more different movement has taken place. 
Despite the projection reports, wheat prices fluctuate and 
still there is no trend. İmpact of this can be seen clearly in 
future contracts.  Saying that prices which has sharp rise 
after production projections for the new season are an-
nounced turned back to starting point cannot be wrong. 
Despite the production estimates, prices had difficulty to 
remain above 540 cent/bushel. Sales, also, move around 
500 cent/bushel. Due to the rise of dollar and low de-

Mayıs ve Haziran aylarında buğday piyasası yine hare-
ketli günler geçirdi. Her yıl aynı dönemde açıklanan yeni 
sezona yönelik tahmin raporları, buğday fiyatında yeni 
trendi belirliyor. Önceki yıllara bakıldığında hep aynı dö-
nemde sert fiyat hareketleri olduğunu görüyoruz. Bu sene 
ise şimdiye kadar önceki yıllardan farklı bir seyir oluştu. 
Tahmin raporlarına rağmen buğday fiyatı dalgalı bir se-
yir izliyor ve halen bir trend yönü oluşmuş değil. Bunun 
etkileri de vadeli işlemlerde net olarak görülebiliyor. Yeni 
sezon üretim tahminleri sonrasında sert yükseliş yaşayan 
fiyatların, daha sonra başladığı noktaya geri döndüğünü 
söylemek yanlış olmaz. Fiyatlar, üretim tahminlerine rağ-
men 540 cent/bushel seviyesinin üzerinde kalmakta çok 
zorlandı. Satışlar ise 500 cent/bushel seviyesinin altında 

Faiz kararları buğday fiyatının 
yönünü belirleyecek

Interest rate decisions will 
determine the direction 

of wheat prices
.......................................................................

ZAFER ERGEZEN

contact@zaferergezen.com

Futures and Commodity Market Specialist 
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı

“Due to the rise of dollar and low demands, there is selling pressure on prices Along with this, 
estimates that production amounts would decline support purchases. As a result, these differ-
ent prices led indecision in the market… it is clear that the market is reluctant to transact without 
learning the effects of changes in foreign exchange rates. Thus, the size of fluctuation grows. In 
short, if central banks decide interest rates, the direction of wheat prices will be clear too.

“Hem dolardaki artış hem de talebin düşük olması nedeniyle fiyatlar üzerinde satış baskısı mevcut. 
Bununla beraber üretim rakamlarının azalacağı tahmini ise alım yönünde destek oluşturuyor. Haliyle 
bu farklı yöndeki veriler de piyasada kararsızlığa yol açmış durumda... Piyasanın, kurlardaki değişi-
min etkilerini bilmeden işlem yapmaktan çekindiği açık olarak görülüyor. Bu nedenle dalgalanmanın 
boyutu da artıyor. Kısaca merkez bankalarının faiz kararının netleşmesi, buğday fiyatının yönünün de 
netleşmesine yol açacaktır.”
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mands, there is selling pressure on prices. Along with 
this, estimates that production amounts would decline 
support purchases. As a result, these different prices led 
indecision in the market… It is clear that the market is re-
luctant to transact without learning the effects of changes 
in foreign exchange rates. Thus, the size of fluctuation 
grows. In short, if central banks decide interest rates, the 
direction of wheat prices will be clear too. 

“DESPITE THE EXPECTED INCREASE 
IN PRODUCTION, THE PRICE IS HIGH”
Stability of the prices in Turkey has continued since last 

year. We observe that fluctuations in the price range de-
cline and have horizontal movement. After the drought 
last year, prices moved upward quickly. Moreover, due to 
high prices, purchase prices weren’t announced. In this 
process, we see that prices didn’t loosen much. Horizon-
tal market is still influential. However this year intervention 
purchase price was announced. Intervention purchase 
price for number-2 Anatolian red hard wheat was deter-
mined as 862 TL per ton in 2015. TMO determined the 
sale price of Anatolian red hard bread wheat for Novem-
ber as 960 TL/Ton. Pasta wheat was announced to be 
976 TL/Ton. This year wheat production is expected to 
increase. According to the estimations of Turkish Grain 
Board (TMO) 2015 wheat production is expected to 
reach to 22,5  million tons with an increase of 18 percent 
in comparison to last year. Climate conditions becoming 
proper for grain production is considered as the reason for 
increase in production. Despite the expected increase in 
production, that the price is still high becomes an abnor-
mality. At this point, demands in the market are assumed 
as strong. Especially that demands in Southern Anatolia 
is higher than the previous years is quite understandable. 
Particularly the demands from refugees who have come 
to Turkey due to conflicts in the region are expected to be 
high. According to the data of United Nations High Com-
missioner for Refugees (UNHCR), the number of people 
who have become refugees in Turkey to escape war in 
Syria since 26 May has reached to 1,76 million. 

“THERE HAS BEEN A SIGNIFICANT 
INCREASE IN COMPARISON TO 2012” 
In the Project report of USA Department of Agricul-

ture, prepared for the new season, expected production 
amount has reached to 721,55 million tons by increasing 
2,62 million tons in comparison to last year. While new 
data points a decrease of 4,77 million tons, it shows an 
increase of 63 million tons in comparison to 2012/13 sea-
son. End of period stocks will Show an increase of 1,9 
million tons in comparison to previous season. Although 
prices are expected to increase along with the decrease in 
production, there has been a significant increase in com-
parison to 2012. Namely, it is possible to say that global 

seyrediyor. Hem dolardaki artış hem de talebin düşük ol-
ması nedeniyle fiyatlar üzerinde satış baskısı mevcut. Bu-
nunla beraber üretim rakamlarının azalacağı tahmini ise 
alım yönünde destek oluşturuyor. Haliyle bu farklı yönde-
ki veriler de piyasada kararsızlığa yol açmış durumda... 
Piyasanın, kurlardaki değişimin etkilerini bilmeden işlem 
yapmaktan çekindiği açık olarak görülüyor. Bu nedenle 
dalgalanmanın boyutu da artıyor. Kısaca merkez banka-
larının faiz kararının netleşmesi, buğday fiyatının yönünün 
de netleşmesine yol açacaktır. 

“ÜRETİMDEKİ ARTIŞ BEKLENTİLERİNE 
RAĞMEN FİYAT YÜKSEK”
Türkiye’de ise geçen seneden beri fiyatlardaki istikrar 

sürüyor. Piyasada, dalgalanma fiyat aralıklarının azaldığı-
nı ve genelde yatay bir seyir olduğunu izliyoruz. Geçen 
sene, yaşanan kuraklık sonrası fiyatlar hızla yukarı çıkmış-
tı. Hatta fiyatların yüksek olmasından dolayı destekleme 
alım fiyatı da açıklanmamıştı. Bu süreçte ise fiyatların çok 
fazla gevşemediğini görüyoruz. Yatay eğilimli piyasa halen 
etkisini sürdürüyor. Fakat bu sene 2015 müdahale alım 
fiyatı açıklandı. 2015 yılı için 2 no.lu Anadolu kırmızı sert 
ekmeklik buğdayın müdahale alım fiyatı, ton başına 862 
TL olarak belirlendi. TMO, Anadolu kırmızı sert ekmeklik 
buğdayın Kasım ayı satış fiyatını ise 960 TL/Ton olarak 
belirledi. Makarnalık buğday fiyatı ise 976 TL/ton olarak 
açıklandı. Bu sene buğday üretiminin de artması bekleni-
yor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tahminlerine göre 2015 
yılında buğday üretiminin geçen yıla göre %18 artışla 22,5 
milyon tona ulaşması bekleniyor. Üretimdeki artışın nede-
ni olarak ise iklim şartlarının hububat üretimi açısından uy-
gun seyretmesi gösteriliyor. Üretimdeki artış beklentilerine 
rağmen fiyatın halen yüksek kalması ise bir anomali olarak 
ortaya çıkıyor. Bu noktada piyasadaki talebin güçlü oldu-
ğu varsayılmaktadır. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’ndeki talebin önceki yıllara göre daha yüksek olması 
gayet anlaşılabilir bir durum. Özellikle bölgedeki çatışma-
lar nedeniyle Türkiye’ye gelen göçmenlerden kaynaklanan 
talebin yüksek olması beklenmektedir. Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Örgütü’nün (UNHCR) rakamlarına göre, 26 Ma-
yıs itibarıyla Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığı-
nan insan sayısı 1,76 milyona ulaşmış durumda.

“HALEN 2012 YILINA GÖRE ÖNEMLİ 
BİR ÜRETİM ARTIŞI SÖZ KONUSU”
ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) yeni sezona ilişkin ya-

yınladığı tahmin raporunda, üretim miktarı beklentileri bir 
önceki aya göre 2,62 milyon ton artış göstererek 721,55 
milyon tona yükseldi. Yeni rakamlar bir önceki yıla göre 
4,77 milyon ton düşüş gösterirken, 2012/13 sezonuna 
kıyasla 63 milyon ton artışa işaret ediyor. Dönem sonu 
stokları ise bir önceki sezona kıyasla 1,9 milyon ton artış 
gösterecek. Üretimdeki düşüşle birlikte fiyatların güçlen-
mesi beklense de halen 2012 yılına göre önemli bir üretim 
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production is in rise. In the new season, the biggest wheat 
producers will be European region, China and India. The 
production in these three regions will cover 51,37 percent 
of global production. Namely, half of the wheat production 
in the World will be realized by these three regions. These 
three regions are also the top wheat consumer ones. More 
production doesn’t mean more export as a result of pro-
duction. It is expected that the top wheat importers will be 
North Africa, Middle East and South Eastern Asia. The im-
port rate of these three regions will cover 41,68 percent of 
total import rate. When this data considered, a concentra-
tion is shown on production and consumption sides. Thus, 
checking data of these countries in order to understand 
supply and demand expectations is essential for investors.  
Chine has an impact on consumption side as usual. Wheat 
production of china is expected to be 121,5 million tons. 
This amount points a decline of 5,5 million tons in compari-
son to previous season. China will consume 16,8 percent 
of global production by itself. 35,3 percent of global wheat 
stocks are China’s. Therefore, any indecision in Chinese 
economy may influence global wheat demands negatively. 
We see that despite the increase in production, end of 
period stocks reduced to 202,4 million tons by decreas-
ing 920 thousand tons according to the previous month’s 
estimates. Decrease in Russia, Ukraine and Middle East 
has an impact on this. İncrease both in production and in 
exports cause stocks to decrease.  

International Grain Council (IGC) increased its pro-
duction estimate to 715 million tons with an increase of 
10 million tons in comparison to the previous month. In 
short, there is a significant increase in comparison to the 
previous month. Weather conditions support the produc-
tion and so estimates point increase. The most obvious 
increase is seen in USA in comparison to the previous 
year. Production increase in this country is expected to 
reach to 6,2 million tons. A similar production increase of 
5,2 million tons is expected to be seen in China. End of 
period stocks will reach to 200 million tons by increasing 
6 million tons in comparison to the previous month. This 
amount shows the same amount last year. İt means an in-
crease of 29 million tons in comparison to 2012. Namely, 
it is higher than Turkey’s annual production. In short, data 
of IGC shows an upward, sharp recovery in comparison 
to the previous month. 

According to the estimates of UN Food and Agriculture 
Organization (FAO), global wheat production is expected 
to be 723,4 million tons. So there is an increase of 4,3 
million tons in estimates in comparison to the previous 
month. Harvest amount is higher than expected in Africa 
and North America. An increase in production is expected 
due to these countries. Global wheat trade is expected 
to decrease in comparison to the previous month. Ac-

artışı söz konusu. Yani küresel üretimin yüksek seyretti-
ğini söyleyebiliriz. Yeni sezonda dünyanın en büyük buğ-
day üreticileri Avrupa Bölgesi, Çin ve Hindistan olacaklar.  
Bu üç bölgedeki buğday üretimi dünya üretiminin yüzde 
51,37’sine ulaşacak. Yani dünyadaki buğday üretiminin 
yarısını bu üç bölge gerçekleştirecek. Bu üç bölge, aynı 
zamanda buğday tüketiminin en çok yapıldığı bölgeler ko-
numunda bulunuyorlar. Fakat daha fazla tüketim, üretim-
den dolayı daha fazla ithalat anlamına gelmiyor. En fazla 
buğday ithalatının yine Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney-
doğu Asya tarafından yapılacağı tahmin ediliyor. Bu üç 
bölgenin buğday ithalatı, toplam ithalatın yüzde 41,68’ine 
ulaşacak. Bu verilere bakıldığında aslında üretim ve tü-
ketim tarafında bir yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle arz ve talep beklentilerini anlamak için bu ülkeler-
deki verilere bakmak, yatırımcılar için önemli hale geliyor. 
Tüketim tarafında yine her zamanki gibi Çin’in etkisi var. 
Çin’in buğday üretiminin 121,5 milyon ton olacağı tah-
min ediliyor. Bu rakam önceki seneye göre 5,5 milyon ton 
azalışa işaret ediyor. Çin, dünya buğday üretiminin yüzde 
16,8’sini tek başına tüketecek. Dünya buğday stokları-
nın ise yüzde 35,3’ü Çin’in elinde bulunuyor. Bu neden-
le Çin’in ekonomisindeki yavaşlamanın, küresel buğday 
talebine olumsuz yansıması olabilir. Üretimdeki artışa 
rağmen dönem sonu stoklarının önceki ay tahminlerine 
göre 920 bin ton azalarak 202,4 milyon tona gerilediğini 
görüyoruz. Bunda, Rusya ve Ukrayna ile Ortadoğu’daki 
stoklardaki düşüş etkili oluyor. Bu ülkelerde hem tüketim 
hem de ihracat artışı, stokların azalmasında etkili oluyor.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), buğday üretim 
tahminlerini önceki aya göre 10 milyon ton artırarak 715 
milyon tona çıkardı. Kısacası önceki aya göre ciddi bir 
artış söz konusu. Hava koşullarının üretimi destekleme-
si ile tahminlerde artış yaşanıyor. Önceki seneye göre en 
önemli artış ABD’de yaşanıyor. Bu ülkedeki üretim artışı-
nın 6,2 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Aynı şekil-
de Çin’de de 5,2 milyon tonluk bir üretim artışı olacağı 
tahmin ediliyor. Dönem sonu stokları ise önceki aya göre 
6 milyon artarak 200 milyon tona ulaşacak. Bu rakam, 
bir önceki sene ile aynı rakama işaret ediyor. 2012 yılına 
göre ise 29 milyon tonluk bir artış demek. Yani Türkiye’nin 
yıllık üretiminden daha yüksek bir rakam. Kısaca IGC’nin 
verileri önceki aya göre yukarı yönlü sert bir düzeltmeye 
işaret ediyor.

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tahminlerine 
göre de dünya buğday üretiminin 723,4 milyon ton olma-
sı bekleniyor. Böylece önceki aya göre tahminlerde 4,3 
milyon ton artış gerçekleşti. Afrika ve Kuzey Amerika’da 
beklentilerin üzerinde bir hasat rakamı var. Bu ülkelerden 
kaynaklı üretim artışı bekleniyor. Dünya buğday ticaretinin 
ise önceki yıla göre azalması bekleniyor. FAO’nun tahmin-
lerine göre dünya buğday ticareti 150 milyon tona gerile-
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cording to the estimates of FAO, global wheat trade will 
decrease to 150 million tons. According to the reports of 
FAO, end of stocks are expected to reach 201,5 million 
tons by increasing 2,6 million tons in comparison to the 
previous month. 

As a result, when average estimate of three institutions 
making global projections about grain markets is consid-
ered (2014/15), global wheat production is expected to 
be 719,98 million tons in average.  End of stocks will 
reach 201,3 million tons. Namely, institutions’ estimates 
for production and stocks are in rise. 

USA CENTRAL BANK’S INTEREST RATE 
DECISION INFLUENCE DOLLAR 
Wheat price for May in Chicago Stock Market is stuck 

in between 480 and 540 cent/bushel. Increase accord-
ing to the firstly announced production estimates cause 
selling pressure to rise. In addition, changes in dollar are 
observed by the market closely. Specially USA Central 
Bank’s interest rate may influence the value of dollar 
directly. Any change in dollar is an important factor for 
commodity prices. Thus, it is vital for investors to con-
sider this in their transactions. 480 and 540 cent/bushel 
is seen as a reference for wheat price. Remaining under 
or above this level may cause price movements to be 
sharp. This year the level of 540 cent/bushel is tried 4 
times but it could not been exceeded. Sellers in this level 
become stronger. To exceed this level, there should be 
more positive data or expectations. 480 cent/bushel level 
is seen as the area where purchasers increase. Along 
with the increased value of dollar, the importance of this 
level became more prominent. When this level is reduced, 
we can see the sales would be in rise. While prices in 
abroad have lost value in a year, domestic prices are still 
the same; so domestic prices have risk factor. 

yecek. FAO’nun raporuna göre dönem sonu stoklarının 
ise önceki aya göre 2,6 milyon artarak 201,5 milyon tona 
yükselmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin 
gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları (2014–
15) göz önüne alındığında, dünya buğday üretiminin or-
talama 719,98 milyon ton olması bekleniyor. Dönem sonu 
stokları ise 201,3 milyon tona ulaşacak. Yani kuruluşların 
üretim ve stoklara dair tahminlerinde artış görülmektedir.

ABD MERKEZ BANKASI’NIN ALACAĞI FAİZ 
KARARI DOLARI ETKİLER
Şikago Ticaret Borsası’nda Mayıs vadeli buğday fiya-

tı, 480 ile 540 cent/bushel arasına sıkışmış durumda. İlk 
açıklanan üretim tahminlerine göre artış yaşanması satış 
baskısının artmasına yol açıyor. Bunun yanı sıra dolardaki 
değişim de piyasa tarafından yakından izlenmektedir. Özel-
likle ABD Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı doların de-
ğerine direkt etkide bulunabilecek. Dolardaki değişim ise 
emtia fiyatları üzerinde önemli bir değişken olmaktadır. Bu 
nedenle yatırımcıların işlemlerinde bu noktayı da mutlaka 
göz önüne alması yararlı olacaktır. 480 ve 540 cent/bushel 
seviyeleri buğday fiyatı için referans olarak görülüyor. Bu 
noktaların altında veya üstünde kalınması durumunda fiyat 
hareketleri sertleşebilir. Bu sene içerisinde 540 cent/bushel 
seviyesi yaklaşık 4 defa denendi ama geçilemedi. Bu sevi-
yedeki satıcılar güçlenmiş durumda. Bu seviyenin geçilebil-
mesi için daha fazla olumlu verinin veya beklentinin oluş-
ması gerekiyor. 480 cent/bushel seviyesi ise alıcıların arttığı 
bölge olarak görülüyor. Fakat doların değer kazanmasıyla 
birlikte bu seviyenin önemi daha fazla öne çıkacaktır. Bu 
seviyenin aşağı geçilmesi durumda satışların hızlandığını 
görebiliriz. Yurtdışındaki fiyatların son bir senede kabaca 
yüzde 20 değer kaybetmişken yurtiçi fiyatların halen aynı 
olması ise yerel fiyatlar için risk unsuru içermektedir.
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Nebojsa Spasojevic, one of the founders of Mlin-
pek Zavod which is an important representative of 
Serbian milling and bakery industry, commented 
on their works in Serbia and Turkish milling tech-
nologies companies: “In terms of price and quality,  
I must say that we changed our opinion from so/
so, and not so bad to it is OK! I am not talking only 
about the quality of Turkish equipment. I also talk 
about the turn key investments from the beginning 
to the end of job; your experts are really worth of 
price. Also, your commercialists are extremely 
fast, meaning you can get an offer in couple of 
days which is not usual practice to everybody.”

Sırbistan değirmencilik ve fırıncılık endüstrisinin önemli temsilcilerinden Mlinpek Zavod’un kurucula-
rından Nebojsa Spasojevic, Türk değirmen teknolojileri firmaları ve Sırbistan’daki çalışmalarıyla ilgili 
şunları aktarıyor: “Ücret ve kalite açısından “şöyle böyle” ve “kötü değil” olan fikrimizi, “güzel!” olarak 
değiştirdiğimizi söylemeliyim. Ben yalnızca Türk ekipmanlarının kalitesinden bahsetmiyorum, aynı za-
manda en baştan en sona kadar devam eden anahtar teslim yatırımlardan ve bedelinin hakkını veren 
uzmanlarınızdan da bahsediyorum. Aynı zamanda ticaretle uğraşan insanlarınız da çok hızlılar; demek 
istediğim birkaç gün içinde hemen bir teklif alabiliyorsunuz, bu da çok alışıldık bir şey değil.”

Serbia 
changed its mind 

about Turkish 
machinery 

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

Sırbistan 
Türk makineleriyle

 ilgili fikrini değiştirdi
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Mlinpek Zavod is one of the important representatives 
of Serbian milling and bakery industry. Focusing on 
development of the industry both for training and for 
consultancy, the company gives services from train-
ings to planning, engineering and to consultancy for 
the industry. One of the founders of the company, 
Nebojsa Spasojevic shared his ideas both about their 
company and about Serbian milling industry and its de-
velopment. Stating that there are more than 280 mills 
in Serbia, Spasojevic adds 85 percent of this is lower 
capacity and two largest mills operate with a capacity 
of 300 per day. Estimating that a transformation from 
many small-scale businesses to less larger-scale busi-
nesses will soon influence Serbia too as in the whole 
world, Spasojevic says companies try to be ready for 
this process. 

What Nebojsa Spasojevic commented about Turkish 
technology companies at the end of the interview is high-
ly remarkable. You can find the details in our interview.  

Mr. Spasojevic, first of all, could you please give us 
some information about your company? What are your 
services and activities in the industry?
Mlinpek Zavod which was born in 1993 is 11-people 
private company from Novi Sad, Serbia. We are dealing 
with milling and baking industry, making project docu-
mentations - planning, engineering and consulting activ-
ity. Also, each year we have been organizing two expert 
conferences: Milling days and Baking days for the last 20 
years. Once a month, we publish "Mlinpek Almanah" - 
the magazine for millers and bakers. And finally, we have 
some activities in importing equipment and spare parts 
for millers and bakers. 

Could you please give us some information on the 
Serbian flour milling industry? What can you say about 
the number of the mills, milling capacities, technology 
usage level, and manufactured product groups?
I can say that Serbia now has more than 280 mills. 85% 
is a small capacity (less than 1,5t/h). The biggest two 
mills has 300t/24h. Regarding technology, couple years 
ago we got a first green field mill 150t/24h since I be-
gin my professional carrier in 1987. Buhler technology 
mill - Danubius, with a capacity of 300 t/24 was erected 
in Novi Sad 5 years ago; one new Turkish mill is very 
close to start up and there are two or three more Turkish 
mill which were not older than 3 years. I think that you 
got the picture. We are using vary old machinery which 
are older than 30 years and just replacing some of them. 
Our technology level is better but it is close connected to 
equipment condition.
Manufactured product groups are these:  flour T400 (sem-
olina), T500, T850, T1100, special flour, bran and germ.

Mlinpek Zavod, Sırbistan değirmencilik ve fırıncılık en-
düstrisinin önemli temsilcilerinden biri. Gerek eğitim 
gerekse danışmanlık konusunda sektörün gelişimi için 
önemli bir çaba içerisinde olan firma, eğitimden planla-
maya, mühendislikten danışmanlığa kadar pek çok ko-
nuda sektöre hizmet veriyor. Firmanın kurucuları arasında 
yer alan Nebojsa Spasojevic, hem firmaları hem de Sır-
bistan değirmencilik sektörü ve gelişimi hakkında pek çok 
bilgiyi dergimizle paylaştı. Şuanda ülkede 280’den fazla 
değirmenin bulunduğunu belirten Spasojevic, bunların 
yüzde 85’inin düşük kapasiteli değirmenlerden oluştuğu-
nu, en büyük iki değirmenin ise günde 300 ton kapasitey-
le çalıştığını belirtiyor. Dünyadakine benzer bir değişimin, 
yani çok sayıdaki küçük ölçekli işletmelerden az sayıda-
ki büyük ölçekli işletmelere dönüşümün Sırbistan’da da 
önümüzdeki süreçte yaşanacağını ifade eden Spasojevic, 
firmaları bu sürece hazırlamaya çalıştıklarını belirtiyor. 

Nebojsa Spasojevic’in röportajın sonunda Türk teknoloji 
firmalarıyla ilgili ortaya koyduğu görüş ise son derece dik-
kat çekici. Ayrıntıları söyleşimizde bulabilirsiniz.

Sayın Spasojevic, öncelikle firmanızı biraz tanıyabilir 
miyiz? Verdiğiniz hizmetler ve sektördeki faaliyetleriniz 
nelerdir? 
1993 yılında kurulan Mlinpek Zavod, Sırbistan’ın Novi Sad 
şehrinde yer alan 11 kişilik özel bir şirkettir. Değirmencilik 
ve fırıncılık endüstrisiyle ilgileniyor, öngörülerimizi belge-
lendiriyor, planlama, mühendislik ve danışmanlık gibi hiz-
metler veriyoruz. Aynı zamanda son 20 yıldır, senede iki 
kez Değirmencilik Günleri (Milling Days) ve Fırıncılık Gün-
leri (Baking Days) adlı konferansları düzenliyoruz. Değir-
menciler ve fırıncılar için ayda bir kez “Mlinpek Almanah” 
isimli bir dergi çıkarıyoruz. Son olarak, yine değirmenciler 
ve fırıncılar için ekipman ve yedek parça ithalatı üzerine 
de çalışıyoruz. 

Sırbistan’daki un değirmenciliği endüstrisi hakkında 
da biraz bilgi verebilir misiniz? Değirmenlerin sayısı, 
öğütme kapasiteleri, teknoloji kullanım düzeyi, üretilen 
ürün grupları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Sırbistan’ın günümüzde 280’den fazla değirmene sahip 
olduğunu söyleyebilirim. Bunların yüzde 85’i düşük ka-
pasiteli (1,5 ton/saatten az) değirmenler. En büyük iki de-
ğirmen ise günde 300 ton kapasite ile çalışıyor. Teknoloji 
konusunda ise profesyonel kariyerimin başladığı 1987 yı-
lından bugüne dek günde ilk ekolojik değirmenimizi (150 
ton/gün) birkaç yıl önce aldığımızı söyleyebilirim. Bühler’in 
Danubis teknoloji değirmeni (300 ton/gün) 5 yıl önce Novi 
Sad’de inşa edildi. Yeni bir Türk değirmeninin yapımı da 
başlamak üzere… Ayrıca 2-3 yıllık Türk değirmenlerimiz 
de var. Sanırım bunlar resmin bütününü kabaca gösteri-
yor. Şuanda 30 yıldan daha eski makineler de kullanıyo-
ruz ve bazılarını değiştirme aşamasındayız. Teknoloji dü-
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How is the approach of the milling companies towards 
the new technologies? Is there any increase in the re-
cent milling and technology investments?
Wishes are on one side and possibilities on other. Every-
body would like to introduce new technologies but the 
main problem is money. In mills where the owner is a 
miller who lives from this business you can see a big in-
terest for investment, cost reduction, new technologies. 
But in mills where the owner belongs to other field of in-
dustry, the main interest is to reduce the cost of produc-
tion, mainly to reduce the operator number, to use 150% 
of existing (very old) machines with minimum investments 
and more than maximum maintaining - like supermen 
skilled maintain operators. 

Do all of the mills in Serbia realize their production 
completely for the domestic consumption? Are there 
any export activities of the mills in your country? If 
there are, which countries are the export targets and 
what is the amount of these exports?
Total wheat flour export activities in 2013 and 2014 were 
188.382 ton and 154.224 ton respectively. Target coun-
tries and export amounts in 2013 and 2014 tons were 
Bosnia and Herzegovina , 57140 and 41322 tons , Monte 
Negro 45869 and 35516 tons, Macedonia 28239 and 
32760 tons, Albania 7421 and 9541 tons, Slovenia 995 
and 396 tons, Croatia 524 and 249 tons, Greece 97 tons, 
Angola 151 and 3599 tons, Kosovo 42256 and 30451 
tons, others 2986 and 390 tons.

What is the level of raw material in your country? How 
much of the raw material processed in the mills is pro-
duced in your country, and how much of it imported? 
Which countries do you prefer for the imports?
Serbia produces about 2.000.000 t (3.079.000 tons in 
2013 and 2.690.000 tons in 2014.) of wheat/year, al-
most exclusively domestic wheat. Sometimes we import 
wheat from Hungary and Austria due better quality; but 
it is an individual case. Serbia exported 1.087.481 tons 
of wheat in 2013 and 420.776 tons in 2014. Targeted 
countries in 2013 to export were Romania (682.050 
tons), Monte Negro (66.099 tons), Italia (40.463 tons), 
Bosnia and Herzegovina (57.059 tons), Slovenia (25.208 
tons), Macedonia (57.922 tons), Croatia (26.035 tons), 
Albania (35.320 tons), Kosovo (91.867 tons) and others 
(11.953 tons). 

Could you please give some information on the flour 
consumption amount and consumption culture of Ser-
bia? For instance; for which food products the flour is 
used and how is it consumed? What are the preferenc-
es of your consumers in bakery product consumption?
Serbia process about 1.200.000 tons of wheat per year 
and produce about 860.000 tons of flour. For bread pro-

zeyimiz iyi; ancak bu, ekipman durumuyla yakından ilgili 
bir konu. Sırbistan değirmencilik endüstrisi olarak üretti-
ğimiz ürün grupları ise şöyle: T400 Un (İrmik),T500, T850, 
T1100, özel amaçlı un, kepek ve rüşeym. 
 
Son zamanlarda artan yatırımlardan bahsettiniz. Bu 
konuyu biraz daha açabilir miyiz? Örneğin ülkenizdeki 
değirmencilerin yeni teknolojilere yaklaşımı nasıl? 
İstekler bir yana, imkanlar bir başka yana… Herkes yeni 
teknoloji kurmak ister ancak asıl mesele maliyet. İşletme 
sahibinin değirmencilikten geçindiği tesislerde yatırım, 
maliyet azaltma ve yeni teknolojiler konusuna büyük bir 
ilgi gösterildiğini görebilirsiniz. Ancak işletme sahibinin 
diğer endüstri dallarından geldiği değirmenlerde ise asıl 
odak noktası üretim maliyetini düşürmek, operatör sayı-
sını azaltmak, minimum yatırım ve maksimum korumayla 
mevcut (eski) makineleri yüzde 150 oranında kullanmak-
tır; tıpkı Süpermen gücündeki bakım operatörleri gibi... 

Sırbistan’daki tüm değirmenler üretimlerini yalnızca 
ülke içi tüketim için mi gerçekleştiriyorlar? Ülkenizde-
ki değirmenlerin herhangi bir ihracat faaliyeti var mı? 
Eğer varsa, hangi ülkeler ihracat hedefinde ve bu ihra-
catın miktarı nedir?
2013 ve 2014 yıllarındaki toplam buğday unu ihracatımız sı-
rasıyla 188 bin 382 ton ve 154 bin 224 tondur. 2013 ve 2014 
yılında ihracat yaptığımız ülkeleri ve ihracat miktarımızı ise sı-
rasıyla şöyle sıralayabilirim: Bosna Hersek, 57 bin 140 ton ve 
41 bin 322 ton; Karadağ, 45 bin 869 ton ve 35 bin 516 ton; 
Makedonya, 28 bin 239 ton ve 32 bin 760 ton; Arnavutluk, 7 
bin 421 ton ve 9 bin 541 ton; Slovenya, 995 ton ve 396 ton; 
Hırvatistan, 524 ton ve 249 ton; Yunanistan, 97 ton; Angola, 
151 ton ve 3 bin 599 ton; Kosova, 42 bin 256 ton ve 30 bin 
451 ton; diğerleri ise 2 bin 986 ton ve 390 tondur. 
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duction, we use 398.000 tons of flour, for rolls production 
it is 52.000 tons of flour, for pasta production 42.000 
tons of flour and for confectionery 54.000 tons of flour. 
Domestic flour consumption is about 91.000 tons. Per 
capita, consumption of bread and rolls were 87,4 kg in 
2013.

What do you think about the future development of 
your country in terms of both the improvement of the 
milling industry and consumption amounts and prefer-
ences of your country? What are your future expecta-
tions about your industry?
I think that milling industry in Serbia will slowly rise up in 
the future. Also I hope that we will expand our flour and 
bakery program with other cereal grains.

What do you think about your position when you 
compare your country to other European countries 
in terms of milling? What do you aim in order to 
strengthen the position of your industry throughout 
the world in the future?
My aim will not be enough; it must be collective con-
cern. Milling industry in Serbia will survive. But, like ev-
erywhere, small mills will probably be closed and only, 
not so many, big one will stay. We, in Mlinpek Zavod, will 
continue to educate our millers and bakers to be ready 
when big players come. 

Education is the only way to stay connected with highly de-
veloped countries in term of applying modern industry trends 
and using maximum of available land and grain potential. 

As especially a company working in planning, engi-
neering and consulting areas, do you have any proj-

Ülkenizde hammaddeyle (buğday, vb. üretimi) ilgili sı-
kıntılar var mı? Değirmenlerde işlenen hammaddelerin 
ne kadarı ülkenizde üretiliyor ve ne kadarı ithal edili-
yor?  İthalat için hangi ülkeleri tercih ediyorsunuz?
Sırbistan tamamen ülke içinde kullanılmak üzere yılda 
yaklaşık 2 milyon ton buğday üretiyor (2013’te 3,079 mil-
yon ton ve 2014’te 2,690 milyon ton). Bazen daha kali-
teli olduğu için Macaristan ve Avusturya’dan buğday ithal 
ettiğimiz de oluyor ama bu münferit bir durum. Sırbistan, 
2013 yılında 1 milyon 87 bin ton, 2014 yılında ise 420 bin 
ton buğday ihracatı gerçekleştirdi. 2013 yılında buğday 
ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise şöyle: Romanya 
(682 bin ton), Karadağ (66 bin ton), İtalya (40 bin ton), 
Bosna Hersek (57 bin ton), Slovenya (25 bin ton), Ma-
kedonya (57 bin ton), Hırvatistan (26 bin ton), Arnavutluk 
(35 bin ton), Kosova (91 bin ton) ve diğerleri (11 bin ton). 

Sırbistan’daki un tüketim miktarı ve tüketim kültürü 
hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin; hangi 
gıda ürünleri için un kullanılıyor ve nasıl tüketiliyor? Unlu 
ürünlerin tüketimi içinde tüketicilerin tercihleri nelerdir?
Sırbistan yılda 1,2 milyon ton buğdayı işlemden geçiriyor 
ve 860 bin ton un üretiyor. Ülkemizde ekmek üretimi için 
kullanılan un miktarı 398 bin ton, küçük ekmekler (roll) için 
kullanılan un miktarı 52 bin ton, makarna için 42 bin ton, 
şekerleme için 54 bin tondur. Ülke içi toplam un tüketimi-
miz ise 91 bin ton, 2013 yılında kişi başı ekmek ve küçük 
ekmekler (roll) tüketimimiz ise 87,4 kg’dır. 

Ülkenizdeki öğütme endüstrisinin, tüketim miktarının 
ve tercihlerinin gelecekteki gelişimi hakkında ne düşü-
nüyorsunuz? Endüstriniz ile ilgili gelecekteki beklenti-
leriniz nelerdir?
Sırbistan değirmencilik endüstrisinin gelecekte yavaş yavaş 
yükseleceğini düşünüyorum. Umut ediyorum ki biz de diğer 
tahıllarla birlikte un ve fırıncılık programımızı büyütebiliriz.  

Değirmencilik açısından diğer Avrupa ülkeleri ile ken-
di ülkenizi karşılaştırdığınızda konumunuz hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Gelecekte dünya çapında sa-
nayinizin konumunu güçlendirmek için neler yapmayı 
amaçlıyorsunuz?
Benim amacım yeterli olmayacaktır; bunun kolektif bir ni-
yet olması gerekir. Sırbistan değirmencilik endüstrisi var-
lığını sürdürecektir. Ancak, her yerde olduğu gibi küçük 
değirmenler muhtemelen kapanacak ve yalnızca sayıca 
az olan büyük değirmenler kalacaktır. Biz de Mlinpek 
Zavod olarak geriye büyük oyuncular kaldığında, değir-
mencilerimizi ve fırıncılarımızı hazırlıklı olma konusunda 
eğitmeye devam edeceğiz. 

Eğitim, modern endüstri trendlerini uygulamak ve mevcut 
alanlar ile tahıl potansiyelini maksimum düzeyde kullanmak 
için gelişmiş ülkelerle bağlantıda kalmanın tek yoludur. 
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ects for your industry that are being realized right now 
or will be realized in the coming years?
We are doing projects all the time and it is unfortunately 
mainly about reconstruction of existing, very old fash-
ioned milling and baking facilities. Long term projects 
are, as mentioned, education through different courses 
and schooling, organizing expert seminars, like Milling 
and Baking Days, through publishing activity: "Mlinpek 
Almanah" - Magazine for millers and bakers, books (also 
translations of foreign books) about the matter.

Finally, what would you like to add about your com-
pany and the flour milling industry in your country?
What I would like to add about Mlinpek Zavod is "We 
are free to cooperate with everybody.”  Regarding the 
other issues, your Miller magazine put the smile on me 
each time I received it and push me to spend some time 
to read it; congratulations! Your IDMA fair organization is 
excellent; there is no comment for this.  Every time I feel 
better and better about it. You are also alive in publishing 
activity with The Miller`s Handbook. 
Finally I would like to add something about Turkish milling 
companies and their activity in Serbia. In terms of price 
and quality,  I must say that we changed our opinion from 
so/so and not so bad to it is OK. I am not talking only 
about the quality of Turkish equipment. I also talk about 
the turn key investments from the beginning to the end 
of job; your experts are really worth of price. Also, your 
commercialists are extremely fast, meaning you can get 
an offer in couple of days (with a unit equipment prices 
and all necessary drawings) which is not usual practice 
to everybody. In one word, your milling machinery pro-
ducers are serious players in this ruthless milling race.....
Congratulation!

Bu alanda aktif bir firma olarak, şu anda gerçekleşti-
rilen veya önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan 
herhangi bir projeniz var mı? 
Her zaman devam eden projelerimiz mevcut ve bunlar da 
ne yazık ki büyük ölçüde mevcut eski moda değirmen-
lerin ve fırıncılık tesislerin yeniden yapılandırılması üzeri-
ne. Uzun dönem projelerimiz ise farklı kurslar, eğitimler, 
değirmencilik ve fırıncılık günleri gibi uzman seminerleri 
düzenlemek ve değirmenciler ile fırıncılar için yayınlanan 
“Mlinpek Almanah" gibi dergi ve bazı kitaplar (yabancı ki-
tapların çevirileri) aracılığıyla eğitim vermek üzerinedir. 

Son olarak, eklemek istedikleriniz nelerdir?
Mlinpek Zavod ile ilgili eklemek istediğim, herkesle birlik-
te çalışmaya açık olduğumuzdur. Diğer konulara gelecek 
olursak; derginiz Miller Magazine her seferinde yüzümde 
bir gülümseme bırakıyor ve beni daha çok okumaya itiyor. 
Tebrik ederim! İDMA organizasyonunuz ise mükemmel ve 
buna yapacak yorum yok. Bununla ilgili her zaman daha 
da iyi şeyler hissediyorum. Değirmencinin El Kitabı’yla 
aynı zamanda yayıncılık alanında da yer alıyorsunuz.
Son olarak Türk Değirmen firmaları ve Sırbistan’daki ça-
lışmalarıyla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Ücret ve kalite 
açısından “şöyle böyle” ve “kötü değil” olan fikrimizi, “gü-
zel!” olarak değiştirdiğimizi söylemeliyim. Ben yalnızca Türk 
ekipmanlarının kalitesinden bahsetmiyorum, aynı zamanda 
en baştan en sona kadar devam eden anahtar teslim ya-
tırımlardan ve bedelinin hakkını veren uzmanlarınızdan da 
bahsediyorum. Aynı zamanda ticaretle uğraşan insanlarınız 
da çok hızlılar; demek istediğim birkaç gün içinde hemen 
bir teklif alabiliyorsunuz (ünite başına ekipman fiyatı ve tüm 
gerekli planlar) bu da çok alışıldık bir şey değil. Tek cümleyle 
özetlersek değirmen makine üreticileriniz, bu acımasız de-
ğirmencilik yarışında ciddi oyuncular… Tebrikler! 
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Değirmen Teknolojilerinin 
Tarihsel Gelişimi ve 
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The Historical Development 
of Milling Technologies and 
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DEVELOPMENTS IN MILLING TECHNOLOGIES
Milling technologies brings to mind mechanization units, 

system creation, diagram ad automation operations. 

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

Flour milling has undergone great changes till it has reached 
our day. Considering the historical developments as well, it 
is possible to summarize these with the critical titles below.

A. Changes in Power Source
The use of power started with human, animal, water 

ÖĞÜTME TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER
Öğütme teknolojileri denilince, mekanizasyon üniteleri, 

sistem oluşturma ve diyagram ile otomasyon çalışmaları 
akla gelir. 

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

Un değirmenciliği günümüze erişinceye kadar oldukça 
büyük gelişmelere uğramıştır. Bunları, tarihsel gelişimi de 
dikkate aldığımızda, aşağıda belirtilen önemli başlıklar al-
tında özetlemek mümkündür.

Son yıllarda değirmencilik sektöründe söz sahibi ülkelerde, 250 tonun altındaki kapasiteler yasaklanmış-
tır. Değirmencilik sektörü ileri ülkelerde 5–10 büyük firmanın etrafında toplanmaktadır. 250 tonun altındaki 
kapasitelerde maliyet yükselmekte, üzerindeki kapasitelerde ise öğütme sirkülasyonu bozulmaktadır.

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. Capaci-
ties less than 250 tons increase the cost whereas higher capacities disrupt the milling circulation.
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and wind forces and turned into steam machines at the 
end of 18th century, bursty machines were invented in 
19th century and it had reached its peak in 20th century 
by electric motors. The steam machines, bursty machines 
and electric machines were first used in stone mills. Still, 
there are companies which utilize these power sources 
with a central drive force system under the concept of 
nostalgic and organic production. However, modern mill-
ing has completely focused on electric motors.

Utilizing electric motors, mills were transferred from cen-
tral drive systems to unitary drive system, one or several 
motors were used for each machine and thus transmission 
losses were eliminated and energy consumption was low-
ered The latest developments in electric machines have 
caused significant decreases in energy consumption.

Currently, the energy share is decreased at consider-
ably low levels with respect to flour expenditures. The 
classical electric generation sources are widely used. 
Therefore, the works for renewable energy sources as an 
alternative do not seem feasible when investment costs 
and the return are considered.

B. Developments in Stone Design
Industrially, the very first developments were seen in 

stone mills and the first critical step was taken in in-
creasing the milling quality. Sandstones were used in 
the beginning and artificial casted-stones were pre-
ferred later on. The negative effects of milling under 
extreme pressure were elimi-
nated by increasing the gap 
between the stones, the fac-
ing surfaces of the stones 
were threaded and thread 
position was implemented by 
placing stones back to back, 
the breakage and milling pro-
cesses were carried to the 
circle and dispersed to the 
different areas of the milling 
surface from the center by the 
change of threading features. 
The next important step was the usage of milling sys-
tems, which brought significant increase in milling qual-
ity. These developments have become a very important 
source of knowledge and experience for the develop-
ment of roller mills.

C. Transition from Single Level to Multi-Level 
Milling system
Multi-level milling is the multi phase size reduction pro-

cess in wheat milling. It was first used in stone mills in 19th 
century. As seen on the left side of Figure2, single level mill-

A. Güç Kaynağındaki Değişimler
İnsan, hayvan, su, rüzgar gücü ile başlayan muharrik 

kuvvet kullanımı, 18. yy sonunda buhar makinesi, 19. 
yy’da patlamalı ve 20. yy’da elektrik motorları ile son nok-
taya ulaşmıştır. Buhar makineleri, patlamalı motorlar ve 
elektrik motorları, ilk defa taş değirmenlerde kullanılmıştır. 
Hala nostaljik ve organik üretim konseptiyle bu güç kay-
naklarını merkezi muharrik sistemi ile kullanan işletmeler 
mevcuttur. Ancak günümüz değirmenciliği tamamıyla 
elektrik motorlarına odaklanmıştır.

Elektrik motorları kullanılarak, değirmenler merkezi ha-
reket sisteminden üniter hareket sistemine geçirilmiş, her 
makine için ayrı bir veya birkaç motor kullanılmış, böylece 
transmisyon kayıpları giderilerek enerji sarfiyatı düşürül-
müştür. Elektrik motorlarındaki son gelişmeler, enerji sar-
fiyatında önemli düşüşlere sebep olmuştur. 

Mevcut durumda, un maliyeti açısından enerjinin payı 
oldukça düşük düzeylere indirgenmiştir. Klasik elektrik 
üretim kaynakları yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu se-
beple alternatif olarak düşünülen yenilenebilir enerji kay-
naklarına dayalı çalışmalar, yatırım masrafları dikkate alın-
dığında ve geri dönüşü itibariyle fizibil görülmemektedir

B. Taş Dizaynındaki Gelişmeler
Endüstriyel anlamdaki ilk gelişmeler taş değirmenlerde 

görülmüş ve öğütme kalitesini artırmada ilk önemli adım 
atılmıştır. Önceleri doğal kumtaşı, sonra daha dayanıklı 
suni döküm taşlar kullanılmıştır. Taş aralığının açılması ile 

aşırı basınç altında öğütmenin 
olumsuz etkileri giderilmiş, taş-
ların birbirine bakan yüzeyleri 
yivlenerek sırt sırta yiv pozis-
yonu uygulanmış, yiv özellikleri 
değiştirilerek kırma ve öğütme 
işlemleri merkezden çevreye 
doğru taşınmış ve öğütme yü-
zeyinin farklı bölgelerine dağıtıl-
mıştır. Daha sonraki önemli bir 
adım olan çok dereceli öğütme 
sistemlerine adım atılmış, öğüt-
me kalitesinde önemli artışlar 

sağlanmıştır. Bu gelişmeler, valsli değirmenlerin geliştiril-
mesinde çok önemli bilgi ve birikim kaynağı olmuştur.

C. Tek Dereceliden, Çok Dereceli
Öğütme Sistemine Geçiş
Çok dereceli öğütme, buğdayın öğütülmesinde çok 

aşamalı boyut indirgeme işlemidir. İlk defa taş değirmen-
lerde 19. yy’da uygulanmıştır. Şekil 2’de sol tarafta gö-
rüldüğü gibi tek dereceli öğütme sistemlerinde, buğday 
tanesi tek aşamada kırılmakta veya una indirgenebilmek-
tedir. Tek dereceli öğütme, yüksek basınç altında çalışan 
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ing systems wheat grains can be broken or reduced to flour 
in a single phase. In single milling system, the stone mills 
which operate under high pressure starch damage is ex-
perienced which increases the amylase activity in return. In 
addition, the flour becomes sticky in result of extreme dex-
trization when turned into dough making it hard to use. The 
bread made of this flour does not have a volume, is doughy 
within and black. Multi-level milling on the other hand elimi-
nates these problems. In the multi level milling system as 
shown on the right side of Figure2, the stone gap is kept 
wider on the first level and in each milling level the gap is 
shrunk more, reducing the wheat to the desired fineness 
level gradually. This process, as seen on the picture was 
first implemented in stone mills and the wheat was reduced 
to flour in 3 to 4 stages. The multi-level milling system was 
first used in France at the end of 18th century, in Austria at 
the beginning of the 19th century and subsequently in other 
European countries as well. Due to the use of rollers multi 
level milling has gained a great functionality by the increase 
of milling stages and gap control; it was a great contribution 
with respect to the milling capacity and quality.

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

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

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

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

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

D. Use of Sieves:
The sieves are the second essential mechanization com-

ponent following the mills in the flour milling. The sieving 
process is a purification treatment. The cylindrical sieves 
were first used in England in 19th century. Before the milled 
material was sieved in a separate sieve and purified from 
the raw bran only up to 5 % and the rest was used as flour. 
First cylindrical, then hexagon and pulsing centrifuge type 
rotary sieves and finally horizontal wide brimmed rectan-
gular and square sieve were started to be used respec-
tively. The images of these sieves are provided in Figure3.

With the invention of cylinder sieves, the sieving pro-
cess was integrated to the automatic system enabling 
continuous use. This type of sieves could get clogged 
with the effect of centrifugal force, leaving only 1/3 of 
the sieving surface usable. Later on, hexagonal sieves 
with higher sieving efficiency were used. With the use of 
these sieves, the clogging was minimized with the effect 

taş değirmenlerde, nişasta zedelenmesi yaşanmakta ve 
bunun sonucunda amilaz aktivitesi yükselmektedir. Bu-
nunla birlikte un hamura işlendiğinde aşırı dekstrizasyon 
sonucu yapışkan bir yapı kazanmakta, işleme zorlaşmak-
tadır. Bu undan elde edilen ekmek hacimsiz, içi hamursu 
ve esmer olur. Çok dereceli öğütme bu olumsuzlukları 
giderir. Şekil 2’nin sağ tarafında gösterilen çok dereceli 
öğütme sisteminde ise, ilk kırma aşamasında taş arlığı 
geniş tutulmakta, her öğütme kademesinde taşların ara-
sı biraz daha daraltılarak, buğday tanesi istenilen incelik 
derecesine kademeli olarak indirgenmektedir. Bu işlem, 
resimde görüldüğü şekilde önce taş değirmenlerde uygu-
lanmış, buğday 3–4 aşamada una kadar indirgenmiştir. 
Çok dereceli öğütme 18. yy sonlarında ilk defa Fransa’da 
uygulanmış, 19. yy başlarında Avusturya’da kullanılmış, 
bilahare diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Öğütmede 
valslerin kullanılması ile öğütme kademelerinin artışı ve 
aralık kontrolünde çok dereceli öğütme büyük işlerlik ka-
zanmış, öğütme kapasitesi ve kalitesi açısından çok bü-
yük katkılar sağlanmıştır.

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

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

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

sıcaklık, 55 oC’yi geçtiğinde nişasta, 70 oC’yi geçtiğinde 
ise glüten zarar görür. 

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

D. Eleklerin Kullanılması
Elekler, un değirmenciliğinde öğütücülerden sonra 

ikinci temel mekanizasyon elemanıdır. Eleme işlemi, bir 
saflaştırma prosesidir. İlk defa 19. yy’da İngiltere’de si-
lindirik elekler kullanılmıştır. Daha önceleri öğütülen ma-
teryal ayrı bir elek veya eleme sisteminde % 5 kadar 
kaba kepeği ayrılmak suretiyle pürifikasyona tabi tutu-
luyor, artanı un olarak değerlendiriliyordu. Sırasıyla önce 
silindirik, sonra altıgen ve darbeli santrifüj tipi döner 
elekler, nihayet yatay tablalı dik dörtgen ve kare elekler 
kullanılmaya başlandı. Şekil 3’te sözü edilen elekler gör-
sel olarak sunulmuştur.

   
Silindirik eleklerin keşfi ile eleme işlemi otomatik siste-

me dahil edilerek sürekli sistemde kullanılabilmiştir. Bu tür 
eleklerde merkezkaç kuvvetinin etkisiyle tıkanmalar mey-
dana gelmekte, eleme yüzeyinin ancak 1/3’ü kullanılabil-
mekteydi. Daha sonraları, eleme etkinliği daha yüksek olan 
altıgen elekler kullanılmıştır. Bu eleklerde, dönüş esnasında 
bir yüzeyden diğerine yıkılma etkisi sebebiyle tıkanmalar 
asgariye inmiş, daha sonra ise eleğe ters istikamette dö-
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of rolling from one surface 
to the other during the rota-
tion; later on, with the addi-
tion of pallet systems rotating 
in the opposite direction to 
the sieve, the clogging was 
completely eliminated. These 
sieves known as centrifuge 
sieves today are still used in 
necessary operations. 

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

In the recent years, square-box and semicircular gyrat-
ing square plan sifters have become increasingly popular. 
This is the most common type of sieve that is used to-
day. The semicircular movement applied in these sieves 
makes sieving an easier process by cutting the centrifugal 
force and collecting fine particles below and coarse par-
ticles above. The square sieves accomplish a great deal of 
work in a small space. They are easily replaceable due to 
diagram and maintenance. In terms of construction, they 
can be used as 30 pieces of 2-10 unit boxes located on 
one another. Multi-layer usage increases the sifting surface 
while square shaped boxes can be easily replaced. 

Today, research and development studies on sieves 
are continued. Studies are being conducted in relation 
to building lighter mechanical components with different 
materials, increasing durability against load and move-
ment, facilitating assembly and disassembly, minimizing 
the dead spots inside the boxes and increasing the siev-
ing surface and the service life of sifting fabrics. The im-
portant factors in the sifting efficiency of the sieves such 
as sifting speed depending on the passage load and fine-
ness, dash distance, durability and sifting surface open-
ness of sieve fabrics should be taken into consideration. 
Furthermore, utilization opportunities depending on the 
diagram flow is still being researched. 

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

nen palet sistemleri ilave edi-
lerek tıkanmaların tamamen 
önüne geçilmiştir. Günümüzde 
santrifüj elek diye bilinen bu 
elekler, gerekli yerlerde hala 
kullanılmaktadır.  

Yatay tablalı ve düzlemsel 
hareket eden eleklerin keşfi 
ile dikdörtgen ve kare elekler 
öğütmede geniş kullanım ala-
nı bulmuşlardır. Bu eleklerin 
ilk örnekleri ileri-geri (recipro-
cating) ve sağ-sol düzlemsel 
hareket edebilen dikdörtgen 
elekler olup, çok katlı ve çok 
pasajlı olarak imal edilebilmek-

tedirler. Hala kullanıldığı un değirmenleri mevcuttur.

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

Günümüzde elekler üzerine araştırma ve geliştirme çalış-
maları hızla sürdürülmektedir. Farklı malzemelerle mekanik 
aksamın hafifletilmesi, yüke ve harekete karşı dayanıklılı-
ğın artırılması, montaj ve demontaj kolaylığı, kasa içinde 
ölü bölgelerin minimize edilmesi, elek kumaşlarının eleme 
yüzeyi ve ömürlerinin artırılması üzerine çalışmalar sürdü-
rülmektedir. Eleklerin eleme etkinliğinde önemli olan, pasaj 
yük ve inceliğine göre eleme hızı, fırlama mesafesi, elek 
kumaşlarında sağlamlık ve eleme yüzeyi açıklığı gibi et-
kenlerin dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca diyagram 
gidişine göre kullanım imkânları da hala araştırılmaktadır.

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

 
E. Öğütmede Valslerin Kullanılması
Valsler ilk defa 1860’da Macaristan’da kullanılmıştır. 
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different sifting materials and tapotement in order to in-
crease the sifting efficiency and minimize the clogging.  

E. Use of Rolls in Milling
Rollers were first used in Hungary in 1860. In 1885, 

these were brought in Turkey and used in Istanbul.
Use of rolls in milling;
a. increase capacity and quality in milling, 
b. decrease the energy consumption and 
c. increase milling effectiveness and efficiency since 

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

Figure 4 shortly and diagrammatically summarizes the 
roll technology, the positioning of the ball inside the roll 
and the threading images. 

While roll balls minimize the friction surface and energy 
consumption by means of providing for a continuous lin-
ear milling movement, they also have a superficial milling 
effect in the form of the linear derivative. These made it 
possible to remarkably increase the rotation speed of the 
rolls which in turn increased the milling capacity. Differ-
ent speed differentials depending on the diagram posi-
tion make it possible to balance the million disruption and 
friction effect. Today, the speed limit can be increased 
up to 800 rev/min with effective cooling whereas starch 
damage cannot be prevented at higher speeds. 

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

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

R&D studies are focused on lighter and more effec-
tive rolls with lower vibration and noise, minimized friction 
and heating, no changes in dimension when being oper-
ated, durable bearing, minimized movable components, 
lower dead spots, higher cooling efficiency, suitable for 

Türkiye’ye ise 1885 yılında getirilmiş ve İstanbul’da uy-
gulanmıştır. 

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

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

Şekil 4, diyagramatik olarak vals teknolojisi, vals içinde 
top yerleşimi ve yivleme ile ilgili görüntüleri kabaca özet-
lemektedir.

Vals topları sürekli çizgisel öğütme hareketi sağlayarak, 
bir taraftan sürtünme yüzeyini ve enerji sarfiyatını mini-
mize ederken, doğrunun türevi şeklinde yüzeysel öğüt-
me etkisi göstermektedir. Bu sebeplerle valsların dönüş 
hızı çok fazla miktarda arttırılabilmiş, buna bağlı olarak 
da öğütme kapasitesi yükselmiştir. Diyagram konumuna 
göre farklı hız diferansiyeli ile öğütmede kesme ve sürtün-
me etkisi dengelenebilmiştir. Günümüzde hız limiti, etkin 
bir soğutma ile 800 devir/dakikaya kadar yükseltilebil-
mekte, bunun üzerinde aşırı nişasta zedelenmesine engel 
olunamamaktadır. 

Çelik vals toplarının, özel malzemelerle kaplanması 
sonucu taşa göre daha dayanıklı olması, vals top aralı-
ğının kolayca ayarlanabilmesi, farklı öğütme aşamalarına 
göre daha hassas ve farklı yivleme yapılabilmesi, farklı yiv 
pozisyonlarının kolaylıkla kullanılabilmesi önemli yararlar 
sağlamıştır. Valsler çok dereceli öğütme uygulamalarını 
kolaylaştırmış, kabuk endosperm ayrışımını, un verimi ve 
kalitesini artırarak öğütme kalitesine çok önemli katkıda 
bulunmuştur. Vals toplarına uygulanan değişik yivleme 
teknikleri ve yiv özellikleri, tanenin karın girintisi bölge-
sinde hapsolan endosperm parçacıklarını çözerek veya 
kazıyarak un veriminde artış sağlamıştır. Bütün bu fay-
dalar öğütmeyi kolaylaştırarak birim un üretimi için enerji 
sarfiyatını da düşürmüştür. 

Günümüzde öğütme valslerinin yerini tutacak yeni bir 
teknoloji henüz keşfedilemedi. Adı geçen bazı laboratu-
var sonuçları söz konusu olsa da endüstrileşmesi ve tica-
rileşmesi zor görülüyor. 

AR-GE ve inovasyon çalışmaları; daha hafif, titreşimi ve 
sesi daha düşük, toplardaki sürtünme ve ısınmanın minimi-
ze edildiği, çalışırken boyut değişikliğine uğramayan, sağlam 
yataklı, hareketli parçaları azaltılmış, daha düşük ölü bölge-
ye sahip, soğutma etkinliği yüksek, hijyen ve sanitasyona 
uygun, daha düşük öğütme yüzeyi ile daha etkin çalışabilen 
valsler üzerine odaklanmıştır. Montaj ve demontaj kolaylığı, 
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hygiene and sanitation and lower milling surface. Ease 
of assembly and disassembly, ease of ball replacement, 
easy maintenance and repair are also at the center of 
studies in addition to long service life. 

F. The Usage of Semolina Purifiers
These are the machines which classify the obtained 

semolina in the breakage system and separate the flying 
fine bran by air flow. Removing the contamination sources 
from the environment which can be as fine as to mix into 
the flour, semolina purifiers help the peak and the flour 
ash to fall off the flour. Semolina purifiers were first used 
in America in the beginning of the 20th century. It was 
considered a must for the production of white luxury flour 
and therefore it rapidly spreaded over America and Eu-
rope. Today, paral-
lel to the develop-
ments in the milling 
technology, purer 
semolina can be 
obtained depend-
ing on the diagram 
implementat ions 
which can provide 
effective cleaning, 
effective condition-
ing and optimum 
breakage as well 
as effective control 
processes. Semoli-
na purifiers are not 
that easy to manage as well. Therefore, the importance 
of the semolina purifiers is secondary. They might not 
be preferred especially in bread and higher performance 
flour diagrams. They are used as the main components 
of luxury flour and semolina milling. 

As for the areas which demand semolina purifiers stud-
ies are continuing for the invention of less space occupy-
ing, highly productive machines that are made of light 
materials and are easy to assemble and disassemble as 
well as the innovations such as increase of the capacity 
and efficacy and efficient and decreased air use.

G. Conveying Systems
Horizontal and vertical conveying systems in flour mill-

ing function as starting point of mechanical automation. 
These applications gave the first chance of automation in 
manufacturing to the flour milling. Bucket and worm con-
veyors are still used in cleaning and conditioning systems 
depending on the location. Negative and positive pressure 
pneumatic conveyors are becoming more popular today 
in spite of their higher energy consumption. Pneumatic 
conveyors help the flour get conditioned more quickly as 

kolay top değişikliği, bakım ve tamirat kolaylığı, bunların da 
ötesinde kullanım ömrünün uzunluğu ilgi odağı olmaktadır.

F. İrmik Sasörlerinin (Purifier) Kullanılması
Bunlar, daha saf un için kırma sisteminde elde edilen 

irmiği sınıflandırıp, hava akımı ile uçar nitelikte olan ince 
kepeği ayıran makinelerdir. Böylece una geçebilecek şe-
kilde incelebilen kontaminasyon kaynaklarını ortamdan 
uzaklaştırarak, una bulaşan pike ve un külünün düş-
mesine yardımcı olurlar. İrmik sasörleri ilk defa ABD’de 
20. yy başlarında kullanılmıştır. Değirmencilikte devrim 
olarak nitelendirilmiş, beyaz lüks un üretimi için zorunlu 
olduğu kabul edilerek Amerika ve Avrupa’da hızla yayıl-
mıştır. Günümüzde öğütme teknolojisindeki gelişmelere 
paralel olarak etkin temizleme, etkin tavlama, optimum 

kırma sağlayabi-
lecek diyagram 
uygulamaları ve 
öğütmede etkin 
kontrol işlemlerine 
bağlı olarak daha 
saf irmik elde 
edi lebi lmektedir. 
İrmik sasörlerinin 
sevk idaresi de 
çok kolay değildir. 
Dolayısıyla irmik 
sasörlerinin öne-
mi, sekonder ko-
numa düşmüştür. 
Özellikle ekmeklik 

ve yüksek randımanlı un diyagramlarında kullanılmaya-
bilirler. Lüks un ve irmik değirmenciliğinde temel eleman 
olarak kullanılırlar.

İrmik sasörlerine ihtiyaç duyan ilgi alanları için az yer kap-
layan ve çok kaliteli iş çıkarmaya dayalı malzeme hafifliği, 
montaj ve demontaj kolaylığı, kapasite ve etkinlik derece-
sinin artırılması, etkin ve düşük hava kullanımı gibi yenilikler 
üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

G. Taşıma Sistemleri
Un değirmenciliğinde yatay ve dikey taşıma sistemleri 

mekanik otomasyonun başlangıç noktasını oluşturur. Bu 
uygulamalar fabrikasyonda ilk otomasyon şansını da un 
değirmenciliğine vermiştir. Kovalı ve helezon taşıyıcılar 
hala konumuna göre, özellikle temizleme ve tavlama sis-
temlerinde, kullanılmaktadır. Daha fazla enerji sarfiyatına 
rağmen negatif ve pozitif basınç etkili pnömatik taşıyıcılar 
günümüzde daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Pnö-
matik taşıyıcılar hava ile temas sonucu unun daha hızlı 
olgunlaşmasına da yardımcı olurlar. Mühendislik uygula-
malarına dikkat edildiği ve montaj hatalarına düşülmediği 
takdirde çok verimli taşımacılık sağlayabilmektedirler. 
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AVANTAJLARI:
1) Mikro hammaddelerin katımı makro hammaddeler gibi kolaylaşır. 
2) Yem parti süreci 1 ila 2 dakika kısalır.
3) İş yerinde premiks hazırlama, stok ve paket taşıma, 
paketleme, ambalaj malzemesi, insan ile karıştırıcıya 
hammadde katımı işçiliğinin giderleri olmaz.
4) Büyük hacimlerdeki premiks alımı ve taşıma giderleri kalkar.
5) Konsantre mikro hammaddelerin alım fiyatı düşer.
6) Mikro hammaddelerin katım hassasiyeti ve yem kalitesi yükselir. 
7) Daha kolay ve doğru stok envanteri yapılabilir.
8) Mikro hammadde ve premikslere ayrılan alan kazanılır.
9)Ambalaj malzemesinin tekrar kullanılmasından kaynaklanan 
konteminasyon önlenir. 
10)Çalışanların sağlığa zararlı maddelere teması ve bunları 
soluması engellenir.
11)Çevrenin ve iş yerinin kirlenmesi önlenir.

AVANTAJLARI:
1) Mikro hammaddelerin katımı makro hammaddeler gibi kolaylaşır. 
2) Yem parti süreci 1 ila 2 dakika kısalır.
3) İş yerinde premiks hazırlama, stok ve paket taşıma, 
paketleme, ambalaj malzemesi, insan ile karıştırıcıya 
hammadde katımı işçiliğinin giderleri olmaz.
4) Büyük hacimlerdeki premiks alımı ve taşıma giderleri kalkar.
5) Konsantre mikro hammaddelerin alım fiyatı düşer.
6) Mikro hammaddelerin katım hassasiyeti ve yem kalitesi yükselir. 
7) Daha kolay ve doğru stok envanteri yapılabilir.
8) Mikro hammadde ve premikslere ayrılan alan kazanılır.
9)Ambalaj malzemesinin tekrar kullanılmasından kaynaklanan 
konteminasyon önlenir. 
10)Çalışanların sağlığa zararlı maddelere teması ve bunları 
soluması engellenir.
11)Çevrenin ve iş yerinin kirlenmesi önlenir.

Özellikle reçeteye göre imalat yapan endüstriyel tesislerin 
gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Reçeteye göre hassasiyetleri ± 10 gr arasında 
değişebilen tartım yapılabilmektedir.

Silo adedi 6 – 20 arasında olabilir.
Standart silo hacimleri 250 litredir.

İstek üzerine farklı hacimlerde üretilebilir

MİKRO 
TARTIM 

ÜNİTELERİ

MİKRO 
TARTIM 

ÜNİTELERİ
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a result of contact with air. If engineering practices are ob-
served and assembly errors are not made, these systems 
can provide for a highly efficient conveying. 

H. Flour Blend, Doping Systems and Packaging
Generally we live in a world where blending is per-

formed in wheat level. It should be noted that the most 
suitable blending for the most efficient and multipurpose 
milling can be realized with flour blending.

Doping is the process of completing the shortages in 
the flour using the “feeders”. One must always abstain 
from extremes and never neglect international codexes. 

Packaging is developed for very high capacity packaging 
systems. The most suitable packaging system is achieved 
by the paper-based materials which prevent condensation.

I.Developments in automation and computerization
This field represents the last circle of the industrializa-

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

To summarize the technological evolution of the milling 
process, manual milling is followed by mechanical, electro-
mechanical, PC and PLC controlled automation processes. 

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

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

Later on, flour mills were computerized; large control 
boards were squeezed into a computer screen with the 
use of PC (programmable controller) and the use of heav-

H. Un Paçal ve Katkılama Sistemleri ve Paketleme
Genel olarak paçalın buğday aşamasında gerçekleşti-

rildiği bir dünyada yaşıyoruz. En etkili ve çok amaçlı de-
ğirmenciliğe en uygun paçalın, un paçalı ile gerçekleştiri-
lebileceği unutulmamalıdır. 

Katkılama “feeder”ler kullanılarak undaki eksikliklerin 
tamamlanması işlemidir. Aşırılıktan kaçınmalı, uluslararsı 
kodeksler göz ardı edilmemelidir. 

Paketlemede çok yüksek kapasiteli paketleme sis-
temleri geliştirilmiştir. En uygun paketleme malzemeleri 
kondanzasyona izin vermeyen kağıt bazlı malzemelerle 
sağlanmaktadır.

I. Otomasyon ve Komputerizasyondaki Gelişmeler
Bu alan, sanayileşme sürecinin son halkasını oluştur-

maktadır. Otomatize ve komputerize olamayan bir sana-
yinin, acımasız rekabet ortamında ayakta kalması düşü-
nülemez. Bir taraftan işgücünden tasarrufu sağlarken, 
diğer taraftan etkin mekanizasyon ve proses kontrolü, 
enerji tasarrufu, işlem standardizasyonu ve personel 
kaynaklı hataların giderilmesi gibi hususlar da katma de-
ğer sağlar. 

Öğütme işleminin teknolojik evrimini özetleyecek olur-
sak, manuel öğütmeyi, mekanik, elektromekanik, PC ve 
PLC kontrollü otomasyon uygulamaları takip etmiştir.

Un değirmenlerinin teknoloji tarihinde, buhar makineli 
ile ilk fabrika; elevatör ve konveyörleri kullanarak üretimde 
sürekliliği sağlayan ilk mekanik otomasyona sahip işletme 
olma özellikliğine sahiptir. İlk otomatik üretim 19. Yy’da 
İngiltere’de gerçekleştirilmiş, Türkiye’ye 1872 yılında 
Hereke’de kurulan bir un değirmeni ile girmiştir. 

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

İlk otomasyon uygulamalarında, elektrik panoları üze-
rinden kumanda edilen elektromekanik devre kesiciler 
kullanılmıştır. Elektromekanik röleli kontrol sistemleri, 
makinelerin ve mekanik sistemlerin kontrolünde kullanıl-
maktadır. Bu tür sistemler düşük otomasyonlu sistemler 
olarak bilinir. Bunun ileri aşamasını ise sabit kablolu elekt-
ronik entegre sistemler oluşturmaktadır. Bu sistemlerle, 
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ily cabled transmission systems was ended. With PC 
control, the mill can be operated or stopped depending 
on various operation scenarios in line with a designated 
program. This way, stock control, start-stop, malfunction 
alarm, energy consumption, process control, flow and 
quality control, production inventory, milling value, ma-
chine and sub-process performance can be controlled. 

Today, “light off” mills that can regulate the produc-
tion parameters depending of the changing conditions 
by means of utilizing PLC systems have been designed. 
These mills are built in completely closed systems and 
completely controlled via a monitor outside the mill. 
These systems need neither a washer not a roller. A deci-
sion center is established in PLC systems; the logic unit 
decides on a certain program according to the data cal-
culated by the sensors received at the computer from 
the environment or the milling machines and communi-
cates this decision as a command to the machines and 
directs the operation according to the changing data. 
The mill should be categorized into sub-disciplines such 
as cleaning, conditioning, blending, milling control, flour 
blend and packaging and it should also be automated 
and programmed in order for this system to be imple-
mented. In the existing processing technology, it is pos-
sible to automate the conditioning process together with 
the milling process.

J. Energy Savings
Energy consumption constitutes 6.0 to 8.0% of the flour 

milling expenditure. The most important components of 
the energy savings can be summarized as follows:

• Appropriate electrification system must be selected 
and actively controlled (lighting, heating, etc.).

• The engine (power, technology gap) should be cor-
rectly chosen.

• Automation and computer control (process, power, 

merkezi bir pano yardımıyla makineler üzerinde bulunan 
kontaktörlere emir verilerek kontrol panosundan tüm de-
ğirmenin sevk ve idaresi gerçekleştirilmektedir.

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

Günümüzde ise PLC sistemleri kullanılarak, değişen şart-
lara göre üretim parametrelerini düzenleyebilen “light off” un 
değirmenleri geliştirilmiştir. Bu değirmenler tamamen kapalı 
sistemde inşa edilip, tamamıyla değirmen dışından, bir mo-
nitörden idare edilmektedir. Ne yıkamacıya ne de valsatöre 
ihtiyaç duyulmaktadır. PLC sistemlerinde bir karar merkezi 
oluşturulmakta, çevreden veya öğütme makinelerinden bilgi-
sayara gelen sensörler tarafından ölçülmüş bilgilere göre logic 
ünitesi belirli bir programa karar vermekte ve bu kararı komut 
şeklinde makinelere iletmekte, değişen dataya göre de uy-
gulamayı yönlendirmektedir. Bu sistemin uygulanabilmesi için 
değirmenin; temizleme, tavlama, paçal, öğütme kontrolü, un 
paçalı ve paketleme gibi alt disiplinlere ayrılması ve otomatize 
edilip programlanması gerekir. Mevcut işleme teknolojisinde, 
tavlama işlemi ile öğütmeyi birlikte otomatize etmek müm-
kündür. Bu disiplinler üzerinde ayrı ayrı çalışmak gerekir.

J. Enerji Tasarrufu
Un değirmenciliğinde enerji sarfiyatı un maliyetinin % 

6,0 - 8,0’ini oluşturur. Enerji tasarrufunun en önemli bile-
şenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;

• Uygun elektrifikasyon sistemi seçilmeli ve etkin kont-
rolü (ışıklandırma, ısıtma, vs.) sağlanmalıdır.
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performance, and malfunction) must be provided.
• Periodic analysis of energy consumption in the com-

pany as well as the care of the mechanization units and 
systems should be conducted regularly.

• High cleaning and milling capacity should be preferred.
• The diagrams should be created considering fewer 

levels, level height and carrying distance.
• The carrier should be correctly chosen (with bucket, 

auger, pneumatic selection "positive-negative"). In pneu-
matic systems low horizontal transfer and bracket use 
should be avoided.

• Correct diagram (cleaning, conditioning, grinding, 
pneumatic) should be done and air should be used opti-
mally (aspiration, SAS, pneumatic).

• The selection of appropriate mechanization is a very 
important goal.

• High machine performance and technology (low en-
ergy, vibration, noise) is required.

• The absence of excess capacity and bottlenecks in 
mechanization (appropriate unit flow rate) must be taken 
into account.

• LOOP system should be implemented for cleaning.
• Pretempering should be applied in mail.
• (FIFO) system should be implemented continuously 

in conditioning.
• Warm conditioning and use of heat waste must be 

provided.
• Effective control and mill balance (mechanization, load, 

flow quantity and quality, sanitation) should be provided.
• Air and pressure stabilization (using heat and mois-

ture waste, positive pressure) should be provided.

THE RESULT AND THE RECOMMENDATIONS
As a result, parallel to the increase of variety in demands 

the expertise milling must be switched to multipurpose mill-
ing.  The global criteria and international demands should be 
considered in each new planning. Laboratories must be used 
for raw material supplies and credibility, quality as well as 
standardization should be consistent. It should be noted that 
quality and profitability are dependant on the raw materials.

It should not be forgotten that flour milling technology 
cannot go beyond rollers and square sieves.  All the inno-
vation work and the Research and Development projects 
focus on these and the functionality, ergonomic and the 
aesthetic features of their supportive components’.

Mechanization technologies are important both for 
the machine and the system they create. These produc-
tion activities must handle the issues of gaining time and 
space, ease of control, aesthetics and ergonomics, easy 
and lower maintenance and repair rates, more quite and 
less vibrant, fewer moving parts, suitability for automa-
tion and international criteria of safety very carefully.

• Doğru motor seçimi (güç, teknoloji farkı) yapılmalıdır.
• Otomasyon ve bilgisayarlı kontrol (proses, güç, per-

formans, arıza) sağlanmalıdır.
• İşletmede periyodik olarak enerji sarfiyatının analizi, 

mekanizasyon üniteleri ve sistemlerin bakımı yapılmalıdır.
• Yüksek temizleme ve öğütme kapasitesi tercih edil-

melidir. 
• Daha az kat sayısı, kat yüksekliği ve taşıma mesafesi 

dikkate alarak diyagram oluşturmalıdır. 
• Doğru taşıyıcı seçimi yapılmalıdır (kovalı, helezon, 

pnömatik seçimi “pozitif-negatif”). Pnömatik sistemde 
düşük yatay taşıma ve dirsek kullanımından sakınılma-
lıdır. 

• Doğru diyagram (temizleme, tavlama, öğütme, pnö-
matik) yapılmalı, optimum hava kullanımı (aspirasyon, sa-
sör, pnömatik) gerçekleştirilmelidir. 

• Amaca uygun mekanizasyon seçimi çok önemlidir.
• Yüksek makine performansı ve teknoloji (düşük enerji, 

titreşim, ses) gerekir. 
• Mekanizasyonda dar boğaz ve atıl kapasite yokluğu 

(uygun ünite debisi) dikkate alınmalıdır.
• Temizlemede LOOP sistem uygulanmalıdır. 
• Postada Pretempering (ön tav) uygulanmalıdır. 
• Tavlamada sürekli (FIFO) sistem uygulanmalıdır. 
• Ilık tavlama ve atık ısı kullanımı sağlanmalıdır.
• Öğütmenin etkin kontrolü ve öğütme balansı (mekanizas-

yon, yük, akış miktar ve kalitesi, sanitasyon) sağlanmalıdır.
• Hava ve basınç stabilizasyonu (atık rutubet ve ısının 

kullanılması, pozitif basınç) sağlanmalıdır.

SONUÇ VE TAVSİYELER
Sonuç olarak, ihtiyaçlarda çeşitliliğin artmasına paralel 

olarak ihtisas değirmenciliğinden çok amaçlı değirmen-
ciliğe geçiş sağlanmalıdır. Her yeni yapılanmada global 
kriterler ve uluslararası talepler göz önüne alınmalıdır. 
Hammadde temini ve kalite kontrolünde laboratuar im-
kanları kullanılmalı, güven, kalite ve standardizasyonda 
süreklilik sağlanmalıdır. Kalite ve karlılığın hammadde-
den geçtiği unutulmamalıdır. 

Un değirmenciliğine teknolojik açıdan valslerin ve kare 
eleklerin ötesine geçilemediği hatırdan çıkarılmamalıdır. 
Tüm inovasyon ve AR-GE çalışmaları bunlar ve bunla-
ra yardımcı olan elemanların fonksiyonel, ergonomik ve 
estetik özelliklerinin geliştirilmesi ve otomasyonu üzerine 
yoğunlaşmaktadır.

Mekanizasyon teknolojileri hem makine hem de bun-
ların oluşturdukları sistemler için önemlidir. Bu üretim fa-
aliyetlerinde yer ve mekândan kazanma, kolay kontrol, 
estetik ve ergonomi, bakım ve tamirat kolaylığı ve azlı-
ğı, daha sessiz ve titreşimsiz, hareketli parçaların azlığı, 
otomasyona ve uluslararası güvenlik kriterlerine uygunluk 
gibi konuların dikkatle ele alınması gerekir.
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Diagram refers to the designing of the machines and sys-
tems for providing the best results for the purpose. This pro-
fession has ecoles but no schools or books. As a result, each 
mill has an independent diagram. Diagrams are successful 
when they are produced in the result of a very disciplined work.

Diagram refers to the designing of the machines and sys-
tems for providing the best results for the purpose. This pro-
fession has ecoles but no schools or books. As a result, each 
mill has an independent diagram. Diagrams are successful 
when they are produced in the result of a very disciplined work.

Implementations of automation and computerization are 
critical for lowering the costs, sustaining the quality and pro-
tecting the market. 

The energy saving comes in the third place after raw ma-
terial and personnel in flour milling. The diagram consists 
of interventions which include assembly, mechanization, 
electrification, automation and administration disciplines.

The most urgent demand of new technologies is the 
qualified personnel supply. In case the qualified personnel 
i.e. human factor is not provided all the developments and 
recommendations will seize to reach their targets. The es-
sential support must be provided for the education.

Diyagram, makine ve sistemlerin amaca yönelik en iyi 
sonucu sağlayacak şekilde dizayn edilmesini ifade eder. 
Diyagramcılıkta ekoller vardır, ancak ne okulu ne de kita-
bı mevcuttur. Sonuç olarak her değirmenin bağımsız bir 
diyagramı mevcuttur. Çok disiplinli bir çalışmanın ürünü 
olduğu zaman başarılı olur.

Öğütmenin kontrolü; akış miktarı ve bunun dengeleme-
si, ekstraksiyon kontrolleri, irmik ve un kalitesinin takibi ve 
etkin bir un paçalı ile gerçekleşir. Etkin bir temizleme ve 
tavlama olmaksızın yüksek öğütme ve karlılığın yakalan-
ması mümkün değildir.

Otomasyon ve komputerizasyon uygulamaları hem 
maliyetlerin düşürülmesi hem kalitenin sürekliliği hem de 
pazarın korunması açısından önemlidir.

Un değirmenciliğinde enerji tasarrufu hammadde ve 
personelden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Diyag-
ram; montaj, mekanizasyon, elektrifikasyon, otomasyon 
ve yönetim disiplinlerini içine alan müdahaleleri içerir. 

Yeni teknolojilerin en acil ihtiyacı kaliteli personeldir. Ka-
liteli personel, yani insan faktörü sağlanmadığı takdirde 
tüm gelişme ve tavsiyeler yerini bulamaz, hedeflere ulaşı-
lamaz. Eğitime gerekli desteğin sağlanması gerekir. 
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Dünya Arpa Pazarı

2012/13 sezonunda 129 milyon ton olan dünya arpa üretimi, 2013/14 sezonunda 145 milyon tona 
yükselmiş, 2014/15 sezonunda ise 141 milyon tona gerilemiştir. Dünya arpa tüketiminde, en büyük 
pay üretimde olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerine aittir. Avrupa Birliği, 2011/12 ve 2014/15 sezon-
ları arasında 51 ve 53 milyon ton arasında arpa tüketimi gerçekleştirmiştir.  Son üç sezonda dünya 
ticaretine konu olan arpa miktarı ise 19 ile 30 milyon ton arasında seyretmiştir.

Barley production in the world was 129 million tons in 2012/13 season and this amount has risen 
to 145 million tons in 2013/14 season, and then dropped to 141 million tons in 2014/15 season. 
The greatest share of world barley consumption, as in its production, belongs to European Union 
countries. European Union has consumed around 51-53 million tons of barley between 2011/12 
and 2014/15 seasons. The amount or barley subject to world trade within the last three seasons 
was between 19 and 30 million tons.

WORLD BARLEY
MARKET
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Barley is a grain from graminae family and it has been 
considered as an important cultivated plant throughout 
the history. The grains of barley are used as malt and 
fodder, and therefore it is considered as one of the most 
important plants economically. It is assumed that barley 
was first produced in Mesopotamia and Eastern Mediter-
ranean. Barley that was cultivated back in those times 
is known as wild barley today and it is a sub-type firstly 
discovered in Turkey. It is known that people have used 
this sub-type, which is also known as wild barley, as an 
important food source for the last 18.000-19.000 years. 
People have improved barley in different parts of the 
world starting from 10.000 years ago and developed the 
barley we use today.

Barley is resistant to heat and cold and it can be pro-
duced in all types of soil which are not too dry or too 

Buğdaygiller familyasından bir tahıl bitkisi olan arpa, 
tarih boyunca önemli bir kültür bitkisi olmuştur. Arpanın 
taneleri malt ve yem olarak kullanılmakta ve bu yüzden 
de ekonomik anlamda önem taşıyan bitkilerin başında 
gelmektedir. Arpanın ilk olarak Mezopotamya ve Doğu 
Akdeniz’de yetiştirildiği tahmin edilmektedir. O zamanlar-
da ekimi yapılmakta olan arpa, bugün yabani arpa olarak 
da bilinen ve ilk defa Türkiye’de keşfedilmiş olan bir alt 
türdür. İnsanların yabani arpa denen bu alt türü, en az 
18.000-19.000 yıldan beri, önemli bir besin kaynağı ola-
rak kullandıkları bilinmektedir. İnsanlar arpayı 10.000 yıl 
öncesinden itibaren dünyanın farklı yerlerinde ıslah etmiş 
ve böylece bugün kullandığımız arpayı elde etmişlerdir.

Soğuğa ve sıcağa karşı bir hayli dayanıklı olan arpa, 
çok kuru ya da çok sulak olmayan her toprakta yetiştirile-
bilen bir bitkidir. Dünya genelinde üretim miktarı bakımın-
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marshy. Barley is the fourth most produced product in 
the world following corn, wheat and rice; and it has the 
second place in Turkey following the wheat.

Barley was consumed as an important food source by 
millions of people since the Neolithic period, but today it 
is mostly used as animal fodder and for beer production. 
In 1980s, its nutritive value was understood in Europe 
and America, so it had appeared in food sector again. 
But, the importance of barley for food did not change 
for some cultures in Asia and North Africa since the first 
ages. Also, in Polar Regions and in mountainous areas 
where wheat cannot be cultivated, barley is produced 
and used as a food product. Today, 65 percent of world-
wide barley production is used as animal fodder, 33 per-
cent for malt beer, whiskey and biodiesel production and 
2 percent is used in food industry. In Turkey, 90 percent 
of the consumption is as fodder, while the remaining part 
is used in beer and food industry. The amount used in 
food industry is very low, as the amount used for beer 
industry gradually increases.

Barley used as fodder has to contain high protein 
rates. High amount of husk decreases the nutritive value. 
Therefore, barley with high protein and low husk is used 
for fodder. For the barley used in beer production, the 
protein levels are expected to be low (9-10,5 %). There-
fore, the malt required for beer production is obtained 
from binary lined white barley.    
      

BARLEY PRODUCTION IN THE WORLD 
AND MAJOR PRODUCERS 
According to the report of International Grain Coun-

cil (IGC) dated June 25, 215; barley production in the 
world was 129 million tons in 2012/13 season, and it 
has risen to 145 million tons in 2013/14 season, fol-
lowed by a drop to 141 million tons in 2014/15. IGC 
has predicted 137 million tons of production for the 
2015/16 season in May, and updated this assumption 
to 136 million tons in June by decreasing 1 million. This 
means a decrease of 5 million tons when compared 
with the previous season.

dan tahıllar arasında mısır, buğday ve pirinçten sonra 4. 
sırada yer alan arpa, Türkiye’de ise buğdaydan sonra en 
çok üretilen tahıldır.

Arpa neolitik dönemden itibaren milyonlarca insan ta-
rafından önemli bir besin kaynağı olarak tüketilmiş olsa 
da, bugün daha çok hayvan yemi ve bira yapımında kul-
lanılmaktadır. 1980’lerde Avrupa ve Amerika’da besin 
değerinin anlaşılmasıyla gıda sektörüne yeniden girmiştir. 
Ancak, Asya ve Kuzey Afrika’daki bazı kültürlerde arpanın 
gıda sektöründeki yeri eski çağlardan beri değişmemiştir. 
Bunun yanı sıra buğdayın ekilemediği kutup bölgelerinde 
ve yüksek dağlık bölgelerde arpa ekilerek besin maddesi 
olarak kullanılmaktadır. Bugün dünyada ekimi yapılan ar-
panın yüzde 65’i hayvan yemi olarak, yüzde 33’ü maltlık 
olarak bira ve viski yapımı ile biyodizel üretiminde, yüzde 
2’si de insan besini olarak gıda endüstrisinde kullanılmak-
tadır. Türkiye’de ise tüketimin yüzde 90’ı hayvan yemi 
olarak, kalan kısmı maltlık olarak bira sanayinde ve gıda 
endüstrisinde kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde kulla-
nılan oran çok düşük olup, bira sanayinde kullanılan oran 
her geçen yıl artmaktadır.

Hayvan yemi olarak kullanılan arpalarda protein oranının 
fazla olması gerekmektedir. Kavuzun fazla olması besleyi-
cilik değerini düşürür. Bu nedenle, protein değeri yüksek ve 
kavuzca yoksul olan altı sıralı arpa, yemlik arpa olarak kul-
lanmaktadırlar. Biralık arpalarda ise protein oranının düşük 
olması istenmektedir (% 9 – 10,5). Bu amaçla, bira üretimi 
için gerekli olan malt iki sıralı beyaz arpalardan elde edilir.

DÜNYA ARPA ÜRETİMİ VE BAŞLICA 
ÜRETİCİ ÜLKELER
Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC) 25 Haziran 2015 

tarihli raporuna göre, 2012/13 sezonunda 129 milyon ton 
olan dünya arpa üretimi, 2013/14 sezonunda 145 mil-
yon tona yükselmiş, 2014/15 sezonunda ise 141 milyon 
tona gerilemiştir. Mayıs ayında 2015/16 sezonu için 137 
milyon ton üretim öngören IGC, Haziran ayında bu ön-
görüsünü 1 milyon ton düşürerek 136 milyon ton olarak 
güncellemiştir. Bu da bir önceki sezona kıyasla 5 milyon 
tonluk bir düşüş demek. 
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The data of United States Department of Agriculture 
Foreign Agriculture Service (USDA FAS) on production 
are compatible with IGC. But, the assumptions of USDA 
data for 2015/16 season are 2 million tons more. USDA 
has made a prediction of 139,6 million tons of barley pro-
duction for 2015/16 season in May, and dropped this by 
1 million tons in June. But, this new assumption of 138,4 
million tons is still 2 million tons more than IGC predic-
tions.

According to USDA data, European Union countries 
take the lead in world barley production for 2014/15 
season with 60 million tons. It is assumed that the bar-
ley production of European Union countries will drop in 
2015/16 season and be realized as 58,5 million tons. 
The biggest producer as a single country is Russia. Rus-
sia has produced 20 million tons of barley in 2014/15 
season and it is predicted that this amount will be 16,5 
million tons for 2015/16 season. Ukraine follows Rus-
sia with 9,4 million tons in 2014/15 season. It is as-
sumed that the barley production will drop in Ukraine, 
as in European Union and in Russia, for 2015/16 season 
(6 million tons). Australia has the 4th place, following 
Ukraine; but it experiences a different case. Australia 
has produced 7,9 million tons of barley in 2014/15 sea-

ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) 
üretime dair verileri de IGC ile örtüşür niteliktedir. Ancak 
2015/16 sezonuna yönelik öngörülerde, USDA verileri 
yaklaşık 2 milyon ton daha fazladır. Mayıs ayı raporun-
da 2015/16 sezonu dünya arpa üretimi için 139,6 milyon 
tonluk bir öngörüde bulunan USDA, Haziran ayında bu 
öngörüsünü IGC gibi 1 milyon ton düşürmüştür. Ancak 
138,4 milyon ton olan yeni öngörü de, her halükarda IGC 
öngörüsünden 2 milyon ton daha fazladır.

USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda dünya arpa 
üretiminde ilk sırayı 60 milyon tonla Avrupa Birliği ülke-
leri almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin arpa üretiminin 
2015/16 sezonunda bir miktar gerileyeceği ve 58,5 mil-
yon ton seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. 
Tek ülke bazında en büyük üretici ise Rusya’dır. 2014/15 
sezonunda 20 milyon tonluk arpa üretimi gerçekleştiren 
Rusya’nın, 2015/16 sezonunda 16,5 milyon ton üretim 
gerçekleştireceği öngörülmektedir. Rusya’yı 2014/15 se-
zonunda 9,4 milyon tonla Ukrayna takip etmektedir. AB ve 
Rusya gibi Ukrayna’da da 2015/16 sezonunda arpa üre-
tim miktarının gerileyeceği (6 milyon ton) tahmin edilmek-
tedir. Ukrayna’nın ardından 4. sırada alan Avustralya’da 
ise tam tersi bir durum söz konusu. 2014/15 sezonunda 
7,9 milyon ton arpa üretimi gerçekleştiren Avustralya’nın 
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son, and it is assumed that this amount will increase to 
8,6 million tons in 2015/16 season, thereby the country 
will have the second place in world barley production. 
Canada (7,1 million tons) and Turkey (7 million tons) fol-
low these countries. USA has the seventh place in world 
barley production with 3,8 million tons of production. 
But, the USDA data on the barley production in Turkey 
do not match with the data provided by Turkish Statisti-
cal Institute. There is a difference between the TUIK and 
USDA data.

WORLD BARLEY CONSUMPTION AND 
MAJOR CONSUMER COUNTRIES
When we consider the barley consumption world-

wide, we see that world consumption was always a 
little bit more than the production, except for 2013/14 
season. According to IGC report, there was 129 million 
tons of production and 133 million tons of consump-
tion in 2012/13 season. Consumption was 141 million 
tons in 2014/14 season, and it reached to 142 million 
tons in 2014/15 season. Production in the same period 
was consecutively 145 and 141 million tons. It is also 
assumed that the amount of consumption will be more 
than production for 2015/15 season. But it is assumed 
that the total consumption will be less than the amount in 

2015/16 sezonunda 8,6 milyon tonluk arpa üretimine ula-
şacağı ve dünya üretiminde ikinci sıraya yerleşeceği ön-
görülmektedir. Bu ülkeleri 7,1 milyon tonla Kanada ve 7 
milyon tonla Türkiye takip etmektedir. ABD ise 3,8 milyon 
tonluk üretimleriyle dünya üretiminde 7. sırada yer almak-
tadırlar. Ancak Türkiye’deki arpa üretimine ilişkin USDA 
verileri, Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle tamamen ör-
tüşmemektedir. TÜİK verileri ile USDA verileri arasında bir 
miktar farklılık söz konusudur.

DÜNYA ARPA TÜKETİMİ VE BAŞLICA 
TÜKETİCİ ÜLKELER 
Dünya genelinde arpa tüketimine bakıldığında, 

2013/14 sezonu hariç, son yıllarda toplam dünya tü-
ketiminin, üretimin bir miktar üstünde seyrettiği gözlen-
mektedir. IGC raporuna göre; 2012/13 sezonunda 129 
milyon tonluk üretime karşılık, 133 milyon tonluk tüketim 
gerçekleştirilmiştir. 2013/14 sezonunda 141 milyon ton 
civarında gerçekleşen tüketim, 2014/15 sezonunda ise 
142 milyon tona yükselmiştir. Aynı dönemlerde üretim 
sırasıyla 145 ve 141 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
Aynı şekilde 2015/16 sezonunda da tüketim miktarının 
üretimden daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Ancak 
toplam tüketimin, önceki sezonlara kıyasla gerileyeceği 
öngörülmektedir. IGC’nin raporuna göre üretimdeki dü-
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previous seasons. According to the report of IGC, world 
barley consumption will be 138 million tons, in parallel 
with the decrease in production.

USDA has almost the same numbers with IGC about 
the consumption data for previous seasons, but it points 
higher numbers for production and consumption in 
2015/16 season. According to USDA, world barley pro-
duction will be around 141 million tons in 2015/16 sea-
son, just like the previous season.

According to USDA data, the highest rate of barley con-
sumption, as in its production, belongs to European Union 
countries. European Union has consumed 51-53 tons 
of barley between 2011/12 and 2014/15 seasons. Rus-
sia continues to take the lead as single country in world 
barley consumption. Russia’s barley consumption rate for 
2014/15 season is 14,1 million tons. Other countries are 
China (9,5 million tons), Saudi Arabia (8 million tons), Can-
ada (6,4 million tons) and Turkey (5,3 million tons). It is as-
sumed that barley consumption of China and Saudi Arabia 
will decrease in 2015/16 season; as the greatest increase 
in consumption will be for Turkey with 1,3 million tons.

BARLEY TRADE IN WORLD
According to IGC data on June 25, barley trade world-

wide has risen from 19 to 30 million tons in the last three 
seasons. But it is assumed that this will drop to 25 million 
tons in 2015/16 season.

USDA data on world barley trade is different than IGC. 
USDA data also points that the world barley trade has 

şüşe paralel olarak dünya arpa tüketimi de 138 milyon 
tona gerileyecektir. 

Önceki sezonlara ilişkin tüketim verilerinde hemen he-
men IGC ile aynı rakamları açıklayan USDA, 2015/16 
sezonuna ilişkin öngörüsünde, üretimde olduğu gibi tü-
ketimde de daha yüksek rakamlara işaret etmektedir. 
USDA’ya göre dünya arpa üretimi 2015/16 sezonunda, 
bir önceki sezonda olduğu gibi 141 milyon ton civarında 
gerçekleşecektir.

USDA verilerine göre; üretimde olduğu gibi dünya 
arpa tüketiminde de en büyük pay Avrupa Birliği ülke-
lerine aittir. Avrupa Birliği 2011/12 ve 2014/15 sezonla-
rı arasında 51 ve 53 milyon ton arasında arpa tüketimi 
gerçekleştirmiştir. Ancak tek ülke bazında Rusya, dünya 
arpa tüketiminde ilk sırada yer almaya devam etmekte-
dir. Rusya’nın 2014/15 sezonundaki arpa tüketim oranı 
14,1 milyon tondur. Aynı sezonda Rusya’yı 9,5 milyon 
tonla Çin, 8 milyon tonla Suudi Arabistan, 6,4 milyon 
tonla Kanada ve 5,3 milyon tonla Türkiye takip etmekte-
dir. 2015/16 sezonunda Çin ve Suudi Arabistan’ın arpa 
tüketiminin gerileyeceği öngörülürken, tüketimde en bü-
yük artışın 1,3 milyon tonla Türkiye’de gerçekleşeceği 
öngörülmektedir.

DÜNYA ARPA TİCARETİ 
IGC’nin 25 Haziran tarihli verilerine göre, son üç se-

zonda dünya ticaretine konu olan arpa miktarı, 19 milyon 
tondan 30 milyon tona yükselmiştir. Ancak 2015/16 se-
zonunda bu miktarın 25 milyon tona gerileyeceği öngö-
rülmektedir.
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increased, but the numbers are different. According to 
USDA data, world barley trade was 21,3 million tons in 
2011/12 season, and it reached to 22,1 million tons in 
2012/13, then 23,8 million tons in 2013/14 and finally to 
25,6 million tons in 2014/15 season. The assumption of 
USDA for 2015/16 season is 23,2 million tons.

According to USDA data, 8,5 million tons of total world 
barley trade (25,6 million tons) in 2014/15 season was 
done by European Union countries. Australia has the 
second place with 5,5 million tons. Other countries are 
Russia (5 million tons), Ukraine (2,7 million tons), Argen-
tina (1,5 million tons) and Canada (1,3 million tons). It 
is assumed that the export amounts of EU, Russia and 
Ukraine will drop as the amounts of Argentina and Cana-
da will increase for 2015/16 season.

Saudi Arabia has long been in the first place for world bar-
ley import. But in 2014/15 season, China has taken the lead. 
China has imported between 2,5-4,8 million tons of barley 
between 2011/12 and 2013/14 seasons; and this amount 
has increased to 8 million tons in 2014/15 season, placing 
the country on the first place in world barley import. Saudi 
Arabia has imported around 8,5 million tons of barley be-
tween 2011/12 and 2013/14 seasons, but this amount has 

USDA’nın dünya arpa ticarine dönük verileri ise IGC’den 
farklıdır. IGC gibi USDA verileri de dünya arpa ticareti-
nin arttığına işaret etmektedir ancak rakamlar tamamen 
farklıdır. USDA verilerine göre 2011/12 sezonunda 21,3 
milyon ton olan dünya arpa ticareti, 2012/13 sezonun-
da 22,1 milyon tona; 2013/14 sezonunda 23,8 milyon 
tona; 2014/15 sezonunda 25,6 milyon tona ulaşmıştır. 
USDA’nın 2015/16 için öngördüğü ticaret miktarı ise 23,2 
milyon tondur.

USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda 25,6 milyon 
ton olan dünya arpa ihracatının 8,5 milyon tonunu Avrupa 
Birliği ülkeleri tek başına gerçekleştirmiştir. AB ülkelerini 
5,5 milyon tonla Avustralya takip etmektedir. Rusya ise 5 
milyon tonluk ihracat miktarıyla Avustralya’nın hemen ar-
dından gelmektedir.  Aynı sezon Rusya’yı 2,7 milyon tonla 
Ukrayna; 1,5 milyon tonla Arjantin ve 1,3 milyon tonla Ka-
nada takip etmektedir. 2015/16 sezonunda AB, Rusya ve 
Ukrayna’nın arpa ihracat miktarlarının düşeceği, Arjantin 
ve Kanada’nın ihracatının ise artacağı öngörülmektedir.

Dünya arpa ithalatında ise Suudi Arabistan uzun süredir 
ilk sırada yer almaktadır. Ancak ülke, 2014/15 sezonunda 
Çin’in hemen ardından ikinci sıraya gerilemiştir. 2011/12 ve 
2013/14 sezonları arasında 2,5 ve 4,8 milyon ton arasında 
arpa ithalatı yapan Çin, 2014/15 sezonunda büyük bir ar-
tışla 8 milyon ton arpa ithal etmiş ve dünya sıralamasında 
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dropped to 6,5 million tons in 2014/15 season. Saudi Ara-
bia is followed by Iran (1,5 million tons), Japan (1,3 million 
tons), Jordan (900 thousand tons) and Algeria (750 thousand 
tons). It is assumed that China’s barley import will decrease 
by 1 million tons for 2015/16 season, but it will remain at the 
first place in world barley import. The assumptions for other 
countries are almost at the same level with 2014/15 season.

BARLEY PRODUCTION IN TURKEY
Barley can be produced almost in all regions of Turkey 

and it has the second place after wheat in terms of cul-
tivated area and production. Barley is produced in all re-
gions of Turkey; but the Central Anatolian region (Konya, 
Eskisehir, Ankara and Kirsehir) and Southeastern Anato-
lia (Sanliurfa, Diyarbakir and Mardin) are the two impor-
tant regions for barley production.

There is a fluctuation in the cultivated area, produc-
tion and productivity of barley in Turkey. Highest rate of 

ilk sıraya yerleşmiştir. 2011/12 ve 2012/14 sezonları ara-
sında 8,5 milyon ton dolaylarında arpa ithalatı yapan Suudi 
Arabistan ise 2014/15 sezonunda ise bu miktarı 6,5 milyon 
tona düşürmüştür. Dünya arpa ithalatında Suudi Arabistan’ı 
1,5 milyon tonluk ithalatla İran; 1,3 milyon tonluk ithalatla 
Japonya; 900 bin tonluk ithalatla Ürdün ve 750 bin ton-
luk ithalatla Cezayir takip etmektedir. 2015/16 sezonunda 
Çin’in arpa ithalatının yaklaşık 1 milyon ton gerileyeceği an-
cak dünya arpa ithalatında ilk sırada kalmaya devam ede-
ceği öngörülmektedir. Diğer ülkeler için yapılan öngörüler, 
2014/15 sezonuyla hemen hemen aynı seviyelerdedir.

TÜRKİYE’DE ARPA ÜRETİMİ 
Arpa Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde üretilebil-

mektedir; öyle ki tarla ürünleri içinde ekiliş alanı ve üre-
tim açısından buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. 
Arpa, Türkiye’nin tüm bölgelerinde yetiştirilmekle birlikte 
özellikle Konya, Eskişehir, Ankara ve Kırşehir başta olmak 
üzere Orta Anadolu Bölgesi ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve 
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production was in 2006 between the years 2004-2014. 
The highest cultivated area between the same years 
was reached in 2005 and the highest productivity rate 
was in 2013

According to Turkish Statistical Institute (TUIK) data, 
Turkey has cultivated barley in 36 million decare of area 
in 2004, with 9 million tons of production. The cultivated 
area has reached to its highest level for the last 10 years 
in 2005 by 36,5 million decares, and the production has 
risen to 9,5 million tons. 
In 2006 the produc-
tion has increased even 
more. But, in the follow-
ing years, both the pro-
duction and the cultivat-
ed area have decreased. 
Turkey had 27,2 million 
decares of barley culti-
vation in 2013 with 7,9 
million tons of produc-
tion. In 2014, it can be 
seen that Turkey has 
produced 6 million tons 
of barley on 27,8 million 
decares of cultivated 
land. The productivity in 
the same year is 226 kg 
per decare.

The reason of low rate of productivity of barley in Tur-
key is the dry production conditions. The production 
rises and drops depending on climate. The productiv-
ity rate in recent years has increased to almost 250 kg. 

Mardin başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 
arpa yetiştiriciliği konusunda önemli iki bölgedir.

Türkiye’de arpanın ekim alanı, üretimi ve verimi yıllar iti-
bariyle dalgalanma göstermektedir. 2004 ve 2014 yılları 
arasında en yüksek üretim 2006’da gerçekleşmiştir. Aynı 
yıllar arasında en yüksek ekim alanına 2005’te, en yüksek 
verim oranına ise 2013’te ulaşılmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2004 yı-
lında 36 milyon dekarlık alanda arpa eki-
mi yapan Türkiye, 9 milyon tonluk üretim 
gerçekleştirmiştir. Ekim alanı 2005 yılında 
son 10 yılın en yüksek seviyesi olan 36,5 
milyon dekara ulaşmış, üretim de aynı 
dönemde 9,5 milyon tona çıkmıştır. 2006 
yılında üretim 51 milyon ton artarak son 
10 yılın en yüksek noktasına ulaşmıştır. 
Ancak sonraki yıllarda ekim alanı da, üre-
tim miktarı da düşüş göstermiştir. Türkiye, 
2013 yılında 27,2 milyon dekarlık alanda 
arpa ekimi yapmış ve 7,9 milyon tonluk 
üretim miktarında kalmıştır. 2014 yılında 
ise Türkiye’nin 27,8 milyon dekarlık alan-
da, 6 milyon tonluk üretim gerçekleştirdiği 
görülmektedir. Aynı yıl elde edilen verim 
ise dekar başına 226 kg’dır. 

Türkiye’de arpadan elde edilen verimin 
düşük olmasının sebebi, üretimin kuru ko-

şullarda yapılmasıdır. İklime bağlı olarak verimde bazı yıllar be-
lirgin artışlar, bazı yıllarda belirgin azalışlar meydana gelmek-
tedir.  Ancak genel gidiş itibariyle son yıllarda verimde artış 
yaşanmasına ve verim miktarı 250 kg seviyesine ulaşmasına 
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per decare; but the cultivated area has dropped, causing 
lower production rates.

Turkey consumes almost all of its barley production. In 
Turkey, 90 percent of the consumption is as fodder, while 
the remaining part is used in beer and food industry. The 
amount used in food industry is very low, as the amount 
used for beer industry gradually increases.

BARLEY TRADE IN TURKEY
According to the data of TUIK, highest amount of bar-

ley export in Turkey between the years 2005-2014 was in 
2010 with 500 thousand tons. The value of this export is 
74,8 million dollars. There are fluctuations in barley tarde 
of Turkey. Turkey has exported only 3.221 tons of barley 
in 2011, and this amount has increased to 100 thousand 
tons in 2012, and decreased to 110 tons in 2013. The 
amount of exported barley in 
2014 is 13 998 tons. The val-
ue of this amount is 6,4 million 
dollars.

The barley import of Turkey 
was 256,811 tons in 2013 and 
this amount has increased to 
675,993 tons in the following 
season. Between 2005 and 
2012, the import amount was 
above 100 thousand tons only 
in 2008 (253 thousand tons), 
but remained below 100 thousand tons in the rest. When 
we examine the barley import of Turkey on a value-based 
level, it is seen that the highest import amount was reached 
in 2014 by 164 million dollars.  

rağmen, ekim alanın daralması, üretimin önceki yıllara kıyasla 
düşük kalmasına neden olmaktadır.

Türkiye, arpa üretiminin hemen hemen tamamını kendi 
iç tüketimi için değerlendirmektedir. Türkiye’de arpa üre-
timinin yüzde 90’ı hayvan yemi olarak, kalan kısmı maltlık 
olarak bira sanayinde ve gıda endüstrisinde kullanılmak-
tadır. Gıda endüstrisinde kullanılan oran çok düşük olup, 
bira sanayinde kullanılan oran her geçen yıl artmaktadır.

TÜRKİYE’DE ARPA TİCARETİ 
TÜİK’in verilerine göre, Türkiye 2005 ve 2014 yılları ara-

sında en yüksek arpa ihracatını 500 bin tonla 2010 yılında 
gerçekleştirmiştir. Bu ihracat miktarının değer karşılığı ise 
74,8 milyon dolardır. Türkiye’nin arpa ihracatında dalgalan-
malar görülmektedir. 2011 yılında 3 bin 221 ton arpa ihraç 
eden Türkiye, 2012 yılında bu miktarı 100 bin tona çıkar-

mış; 2013 yılında ise 110 tona dü-
şürmüştür. 2014 yılında gerçekleş-
tirilen ihracat miktarı ise 13 bin 998 
tondur. Bu ihracat miktarının değer 
karşılığı ise 6,4 milyon dolardır. 

Türkiye’nin arpa ithalatına bakıl-
dığında; 2013 yılında 256 bin 811 
ton olan arpa ithalatının, bir sonraki 
sezon artış göstererek 675 bin 993 
tona ulaştığı görülmektedir. İthalat, 
2005 ve 2012 yılları arasında, sa-
dece 2008 yılında 100 bin tonun 

üzerine çıkılmış ve 253 bin tona ulaşmış, diğer yıllarda 100 
bin tonun altında kalmıştır.  Türkiye’nin arpa ithalatı değer 
bazında incelendiğinde, en yüksek ithalat değerine 164 
milyon dolarla 2014 yılında ulaşıldığı görülmektedir. 
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As in many African countries, sorghum and millet are among the 
most important grains in Chad, Mali and Niger. It can be seen that 
sorghum has the highest amount in Chad’s grain production. Ac-
cording to USDA data, sorghum production of Chad was 745 thou-
sand tons in 2013/2014 season and this amount has increased to 
900 thousand tons in 2014/2015 season. Millet is the most impor-
tant grain in Mali and Niger. Chad has reached the highest amount 
of millet production in 2012/2013 with 1,7 million tons. This amount 
was 1,1 million tons in 2013/14 season and then it reached to 1,6 
million tons in 2014/15 season. In Niger, millet production was 2,9 
million tons in 2013/14 season and it has reached to 3,2 million tons 
in 2014/15 season.

Afrika kıtasındaki birçok ülkede olduğu gibi Çad, Mali ve Nijer’de de 
sorgum ve darı, en önemli tahıllar arasında yer almaktadır. Çad’ın 
hububat üretiminde en yüksek miktarın sorguma ait olduğu görül-
mektedir. USDA verilerine göre; 2013/14 sezonunda 745 bin ton 
olan Çad’ın sorgum üretimi, 2014/15 sezonunda 900 bin tona yük-
selmiştir. Mali’de ve Nijer’de, darı en önemli tahıl ürünü olarak gö-
rünmektedir. Çad, en yüksek darı üretim miktarına, 1,7 milyon tonla 
2012/13 sezonunda ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda 1,1 milyon ton 
olarak gerçekleşen üretim, 2014/15 sezonunda 1,6 milyon tona yük-
selmiştir. Nijer’de ise 2013/14 sezonunda 2,9 milyon ton olan darı 
üretimi, 2014/15 sezonunda 3,2 milyona ulaşmıştır.

Çad, Mali ve Nijer’de
 Tahıl ve Un Pazarı

Chad was a French colony until 
1960s and it gained independence fol-
lowing a 30 year lasting civil war. Chad 
is located in Central Africa, south of 
Libya and it is mostly covered by the 
Sahara Desert. Its capital is N’Djamena 
and it has a population of 11, 4 million. 
According to Human Development 
Index of United Nations, Chad is the 
seventh poorest country in the world 

1960’lı yıllara kadar Fransız sö-
mürgesi olan Çad, neredeyse 30 yıl 
süren iç savaşın sonunda bağımsızlı-
ğını kazanmıştır. Çad, Orta Afrika’da, 
Libya’nın güneyinde yer almakta olup 
büyük ölçüde Sahra çölüyle kaplıdır. 
Başkenti N’Djamena olan ülke, 11,4 
milyonluk nüfusa sahiptir. Birleşmiş 
Milletler’in İnsani Gelişme İndeksi’ne 
göre dünyanın yedinci en fakir ülkesi 

GRAIN AND FLOUR MARKET
 IN CHAD, MALI AND NIGER
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and 32 per cent of its economy is based on service sec-
tor. It is considered that 80 per cent of Chad lives below 
the poverty level. According to CIA World Factbook, 80 
per cent of the population is engaged in agriculture.

Mali is a West African country, located in the west of 
Niger, southwest of Algeria and north of Guinea; and it is 
the eighth biggest country in Africa. Mali was a French 
colony and it was ruled under dictatorship until 1991. 
There are revolts and clashes caused by local armed 
militants today. Mali has a warm and arid climate during 
the summer, and it is rainy and humid during the winter. It 
has a population around 16,4 million and 39 per cent of 
them live in urban areas.

Niger has gained its independence from France in 
1960 and had a single party military government until 
1991. The first democratic government was established 
in 1993 and it is considered as one of the poorest coun-
tries in the world due to its limited economic conditions. 
Niger is located in West Africa, south east of Algeria and 
it usually has a desert climate, and tropical climate can 
be seen only in its southernmost corner. Only 12 per cent 
of its land is cultivable land. Draughts are very often and it 
is considered as one of the most important natural disas-
ters in the country. Niger has a population around 17,4 
million and 18 per cent of them live in urban areas.

GENERAL ECONOMIC OVERVIEW
Chad has no shore to the sea and the main livelihoods 

are oil and agriculture. 60 percent of the export income is 
from oil; followed by cotton, cattle and small cattle. Chad 
is economically dependent to foreign aid. Service sector 
consists one third of country income. It has been enlisted 
under Poor Countries with Heavy Debt in April 2015 and 
all its debts were delayed.

Mali is one of the 25 poorest countries in the world, 
with no sea shores. 80 percent of Mali’s export income 
rests on cotton and gold, and it has limited its economic 
activities mostly in the irrigable land around the Niger 
River. 65 percent of its lands are desert or semi desert. 
10 percent of the population is nomadic and 80 percent 
is employed in agriculture and fishery. Mali is also depen-
dent on foreign aid, similar to Chad.

Niger is located in Sub-Saharan region, and its econ-
omy is mostly dependent on agricultural products, small 
cattle and uranium reserves. Agriculture consists 40 per-
cent of its economy. United Nations has declared Niger 
as the least developed country of the world in 2014. 
Food insecurity, lack of industry, high fertility rate and 
poor education system are among the reasons of this. 
Country is heavily dependent on foreign aid.

olan Çad, ekonomisinin yüzde 32’sini hizmet sektörüne 
dayandırmaktadır. Çad halkının yüzde 80’inin yoksulluk 
sınırının altında yaşadığı düşünülmektedir. CIA Dünya 
Gerçekleri Kitabı’na (World Factbook) göre halkın yüzde 
80’i tarımla uğraşmaktadır. 

Batı Afrika’da bulunan Mali, Nijer’in batısında, Cezayir’in 
güney batısında ve Gine’nin kuzeyinde bulunmakta olup 
yüzölçümü açısından Afrika’nın sekizinci büyük ülkesidir. 
Fransız sömürgesi olan ardından da 1991 yılına kadar 
diktatörlükle yönetilen Mali, günümüzde hala yerel silahlı 
militanların çıkardığı isyanlara tanık olmaktadır. Mali, kış-
ları sıcak ve kurak, yazları ise yağışlı ve nemli bir iklime 
sahiptir. 16,4 milyonluk nüfusa sahip olan ülkenin nüfusu-
nun yüzde 39’u kentlerde yaşamaktadır. 

1960 yılında Fransa’dan bağımsızlığını kazanan Nijer, 
1991 yılına kadar tek partili, askeri iktidar dönemi ge-
çirmiştir. İlk kez 1993 yılında demokratik bir hükümetin 
kurulduğu ülke, ekonomik şartlarının kısıtlı olmasından 
dolayı dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak bilin-
mektedir. Batı Afrika’da Cezayir’in güney batısından yer 
alan Nijer’de daha çok çöl iklimi görülmekte, yalnızca en 
güneyinde tropikal iklime rastlanmaktadır. Topraklarının 
yalnızca yüzde 12’si ekilebilir arazidir. Sık sık tekrarlanan 
kuraklıklar da ülkenin en önemli doğal afetlerinden biri-
dir. 17,4 milyon nüfusa sahip olan Nijer’de halkın yalnızca 
yüzde 18’i kentlerde yaşamaktadır. 

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Denize kıyısı bulunmayan Çad’da petrol ve tarım baş-

lıca geçim kaynağıdır. Ülkedeki ihracat gelirinin yüzde 
60’ı petrolle karşılanmakta; pamuk, büyükbaş hayvan 
ve küçükbaş hayvanlar da ihracatın geri kalanını oluştur-
maktadır. Çad ekonomik olarak dış yardımlara bağımlı bir 
ülkedir. Ülkedeki hizmet sektörü, ülke gelirinin üçte biri-
ni oluşturmaktadır. Ülke, 2015 yılının Nisan ayında Ağır 
Borçlu Yoksul Ülkeler kapsamına alınmış ve borçları er-
telenmiştir. 

Dünyanın en fakir 25 ülkesinden biri olan Mali de deni-
ze kıyısı olmayan ülkelerden biridir. İhracat gelirinin yüzde 
80’i pamuk ve altına dayanan Mali, ekonomik faaliyetlerini 
daha çok Nijer nehri etrafındaki sulanabilir araziye sınırla-
mıştır. Ülke topraklarının yüzde 65’i çöl ya da yarı çöldür. 
Halkın yüzde 10’u ise göçebe olmakla birlikte yüzde 80’i 
tarım ve balıkçılıkta istihdam edilmektedir. Mali de, Çad 
gibi dış yardıma bağımlı bir ülkedir. 

Sahra altı bölgede bulunan Nijer’in ekonomisi, ağırlık-
lı olarak tarla ürünleri, küçükbaş hayvancılık ve uranyum 
rezervlerine bağlıdır. Tarım ülke ekonomisinin yüzde 40’ını 
oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler 2014 yılında Nijer’i 
dünyanın en az gelişmiş ülkesi ilan etmiştir. Bunun sebep-
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THE POSITION AND IMPORTANCE 
OF AGRICULTURE
Agriculture consists 54 percent of Chad’s economy. 

Main agricultural products in the country are cotton, sor-
ghum, millet, peanuts, sesame, corn, rice and cassava. 
80 percent of the population is employed in agricultural 
industry. The production areas for the most important agri-
cultural products of the country, sorghum and millet, have 
been decreasing since 1950s. The ratio of sorghum and 
millet in all agricultural land is 85 percent. Rice plantation 
has spread to a greater area since the French occupation.

In Mali, 80 percent of the population is employed in 
agricultural industry. But, 29 percent of the population 
cannot be fed due to low productivity, crop loss after 
harvest, undeveloped market and bad climate condi-
tions. Main products are cotton, millet, rice, corn, peanut 
and several vegetables. 38 percent of country’s income is 
dependent on agriculture. Cultivable land in the country 
is around 5,4 percent. The most important factors that 
affect the agricultural productivity in the country are ero-
sion, desertification and water scarcity. 

12,3 percent of Niger’s land is cultivable and 37 percent 
of country’s income depends on agriculture. In Niger, ag-
riculture is considered as the main economic activity and 
90 percent of the population is employed in agricultural 
industry. Agricultural industry depends on internal market 
and subsistence farming. Niger is a Sub-Saharan country 
and it produces millet, sorghum, cassava and rice.

GRAIN PRODUCTION AND 
CONSUMPTION IN CHAD
When the United States Department of Agriculture for-

eign Agriculture Service (USDA FAS) data is reviewed, 
it can be seen that sorghum has the highest amount in 
Chad’s grain production. Sorghum production was around 
400 and 650 thousand tons between the seasons 2003/04 
and 2011/12; this has risen to 1 million and 172 thou-
sand tons in 2012/13 season. It has been recorded that 
the sorghum production in Chad was 745 thousand tons 
in 2013/14 season and 900 thousand tons in 2014/15 
season. Sorghum conception was between 450 and 600 
thousand tons between 2003/04 and 2005/06 seasons in 
Chad and this remained around 600 thousand tons be-
tween 2006/07 and 2011/12 seasons. Chad consumed 
1 million and 100 thousand tons of sorghum in 2012/13 
season and this amount has decreased to 800 thousand 
tons in 2013/14 season. The amount of sorghum con-
sumed in 2014/15 season was 850 thousand tons.

Millet production in Chad has time to time decreased be-
tween 2003/04 and 2009/10 seasons, but it has reached 

leri arasında gıda güvencesizliği, endüstri yokluğu, yük-
sek doğum oranı ve zayıf eğitim sistemi yer almaktadır. 
Ülke büyük ölçüde dış yardımlara bağımlıdır. 

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Tarım Çad’da ülke ekonomisinin yüzde 54’ünü oluştur-

maktadır. Ülkede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri pamuk, 
sorgum, darı, yer fıstığı, susam, mısır, pirinç ve manyok-
tur. Halkın yüzde 80’ini tarım endüstrisinde istihdam edil-
mektedir. Ülkenin en önemli tarımsal ürünleri olan sorgum 
ve darının üretim alanları, 1950’lerden itibaren düşmeye 
başlamıştır. Tüm tarımsal alanlarda sorgum ve darının 
oranı ise yüzde 85’tir. Pirinç ekimi Fransız işgalinden son-
ra daha fazla alana yayılmıştır. 

Mali’de ise halkın yüzde 80’i tarım endüstrisinde istih-
dam edilmektedir. Ancak ülke, düşük üretim verimi, hasat 
sonrası mahsul kaybı, gelişmemiş pazar ve kötü iklim ko-
şulları gibi sorunlar nedeniyle halkının yüzde 29’unu yeteri 
kadar besleyememektedir. Ülkede üretilen başlıca ürünler 
pamuk, darı, pirinç, mısır, yer fıstığı ve çeşitli sebzelerdir. 
Ülke gelirinin yüzde 38’i tarımdan sağlanmaktadır. Ülke-
deki ekilebilir arazi oranı yüzde 5,4’tür. Ülkede tarımsal 
verimliliği etkileyen en önemli sebepler toprak erozyonu, 
çölleşme ve su kıtlığıdır. 

Topraklarının yüzde 12,3’ü ekilebilir arazilerden oluşan 
Nijer, gelirinin yüzde 37’sini tarımdan sağlamaktadır. Ta-
rımın başlıca ekonomik aktivite sayıldığı Nijer’de halkın 
yüzde 90’ı tarım endüstrisinde istihdam edilmektedir. Ta-
rım endüstrisi ise daha çok iç pazara ve geçimlik tarıma 
dayalıdır. Bir Sahra-altı ülkesi olan Nijer, ağırlıklı olarak 
darı, sorgum, manyok ve pirinç gibi tahılların üretimini 
gerçekleştirmektedir. 

ÇAD’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA FAS) 

verileri incelendiğinde Çad’ın hububat üretiminde en yük-
sek miktarın sorguma ait olduğu görülmektedir. 2003/04 
ve 2011/12 sezonları arasında 400 ile 650 bin ton arasında 
seyreden sorgum üretimi, 2012/13 sezonunda artış gös-
tererek 1 milyon 172 bin tona yükselmiştir. 2013/14 sezo-
nunda da 745 bin ton olarak gerçekleşen Çad’ın sorgum 
üretiminin 2014/15 sezonunda 900 bin ton olarak gerçek-
leştiği kaydedilmiştir. Ülkede 2003/04 ve 2005/06 sezon-
ları arasında 450 ile 600 bin ton arasında seyreden sorgum 
tüketimi ise 2006/07 ve 2011/12 sezonları arasında 600 
bin ton civarlarında kalmıştır. 2012/13 sezonunda 1 milyon 
100 bin ton sorgum tüketen Çad, bu miktarı 2013/14 se-
zonunda 800 bin tona düşürmüştür. 2014/15 sezonunda 
tüketilen sorgum miktarı ise 850 bin tondur.

 
Çad’ın darı üretimi 2003/04 ve 2009/10 sezonları ara-

sında zaman zaman azalma gösterse de 590 bin tona ka-
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to 590 thousand tons and then to 600 thousand tons in 
2010/11 season. This amount has decreased by half in 
2011/12 season to 319 thousand tons, and then reached 
to 847 thousand tons in 2012/13 season. The produc-
tion amount has decreased in the following 2 seasons; to 
582 thousand tons in 2013/14 season and reached to 683 
thousand tons in 2014/15 season, but could not exceed 
the amount of 2012/13 season. It is seen that the millet 
consumption of Chad is similar to its production amount.

Another grain produced in Chad is corn. The amount 
of corn produced in the country between 2003/04 
and 2007/08 seasons is between 100 and 200 thou-
sand tons. Chad produced 226 thousand tons of corn 
in 2008/09 season, continued to produce around 200 
thousand tons until 2012/13; and this amount has risen 
to 340 thousand tons in 2012 and 390 thousand tons 
in 2013/14 season. The amount of corn produced in 
2014/15 season is 350 thousand tons. It is seen that the 
corn production is in parallel with production. According 
to this, Chad has consumed corn between 100 and 200 
thousand tons between 2003/04 and 2008/09 seasons; 
and this amount has increased to 201 thousand tons in 
2008/09 season. Corn consumption has risen to 300 
thousand tons in 2012 season, and it has reached to 
the peak by 350 thousand tons in 2013/14 season. The 
consumption amount in 2014/15 is 325 thousand tons.

Wheat production in Chad is little if any. Highest pro-

dar yükselmiş ve 2010/11 sezonunda 600 bin tona ulaş-
mıştır. 2011/12 sezonunda yüzde 50’ye yakın bir düşüşle 
319 bin tona gerileyen ülkenin darı üretimi, 2012/13 se-
zonunda ciddi bir artışla 847 bin tona yükselmiştir. Son-
raki 2 sezon düşüş gösteren üretim 2013/14 sezonunda 
582 bin tona gerilemiş, 2014/15 sezonunda ise biraz artış 
göstererek 683 bin tona ulaşmış ancak 2012/13 sezonu 
miktarını geçememiştir. Çad’ın darı tüketim miktarlarının 
ise üretim miktarlarıyla aynı olduğu görülmektedir. 

Sorgum ve darı dışında Çad’ın üretimini gerçekleştir-
diği bir diğer hububat ürünü ise mısırdır. Ülke 2003/04 
ve 2007/08 sezonları arasında, 100 ile 200 bin ton ara-
sında değişen miktarlarda mısır üretimi gerçekleştirilmiş-
tir. 2008/09 sezonunda 226 bin ton mısır üreten Çad, 
2012/13 yılına kadar 200 bin ton dolaylarında mısır üretimi 
gerçekleştirmiş ve üretim miktarını 2012 sezonunda 340 
bin tona, 2013/14 sezonunda ise 390 bin tona çıkarmış-
tır. 2014/15 sezonunda gerçekleştirilen mısır üretim mik-
tarı da 350 bin tondur. Mısır tüketiminin üretime paralel 
şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre, 2003/04 
ve 2008/09 sezonları arasında 100 ile 200 bin ton arasın-
da tüketim gerçekleştiren Çad, bu miktarı 2008/09 sezo-
nunda 201 bin tona çıkarmıştır. 2012 sezonunda 300 bin 
tona ulaşan mısır tüketimi, 2013/14 sezonunda en yük-
sek miktara ulaşmış ve 350 bin ton olarak kaydedilmiştir. 
2014/15 yılı tüketim miktarı ise 325 bin tondur. 

Çad’ın buğday üretim miktarı ise yok denecek kadar 
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duction was reached to 30 thousand tons in 2013/14 and 
2014/15 seasons between 2003/04 and 2014/15 sea-
sons. On the other hand, consumption rate is higher than 
production. Between 2003/04 and 2007/08 seasons, 50 
to 85 thousand tons of wheat was consumed in Chad, and 
this amount has risen to 253 thousand tons in 2008/98 
season. The amount of consumption has decreased be-
low 200 thousand tons in the following seasons; and it has 
been recorded as 255 thousand tons in 2013/14 season 
and as 265 thousand tons in 2014/15 season.

GRAIN PRODUCTION AND 
CONSUMPTION IN MALI
The grain product mostly consumed and produced in Mali 

is millet. Millet production of Mali in 2003/04 season is 1 mil-
lion and 260 thousand tons. This amount has decreased 
to 975 thousand tons in 2004/05 season. The production 
of millet has increased between 2005/06 and 2011/12 
seasons and differed between 1,1 million and 1,4 million 
tons. Highest amount of millet production was reached in 
2012/13 season with 1,7 million tons. The amount of pro-
duction has decreased again in 2013/14 season to 1,1 mil-
lion tons and risen to 1,6 million tons in 2014/15 season. It 
is seen that the consumption is similar to production.

Another grain produced in Mali is corn. Mali has 
produced corn that amounted between 450 and 700 
thousand tons between 2003/04 and 2008/09 sea-

azdır. 2003/04 ve 2014/15 sezonları arasında en yüksek 
üretim miktarına 30 bin tonla 2013/14 ve 2014/15 sezon-
larında ulaşılmıştır. Buna karşılık tüketim miktarı üretime 
göre yüksektir. 2003/04 ve 2007/08 sezonları arasında 
50 ile 85 bin ton arasında buğday tüketen Çad, 2008/09 
sezonunda bu miktarı belirgin bir yükselişle 253 bin tona 
yükseltmiştir. Sonraki sezonlar tekrar 300 bin tonun altına 
düşen tüketim miktarı, 2013/14 sezonunda 255 bin ton, 
2014/15 sezonunda da 265 bin ton olarak kaydedilmiştir. 

MALİ’DE TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Mali’de üretimi ve tüketimi en çok gerçekleştirilen hububat 

ürünü darıdır. Mali’nin 2003/04 sezonu darı üretimi 1 milyon 
260 bin tondur. Bu miktar 2004/05 sezonunda 975 bin tona 
gerilemiştir. Üretim, 2005/06 ve 2011/12 sezonları arasında 
tekrar yükselerek 1,1 milyon tondan 1,4 milyon tona kadara 
ulaşmıştır. En yüksek darı üretim miktarına ise 1,7 milyon tonla 
2012/13 sezonunda ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda yeniden 
gerileyen ve 1,1 milyon ton olarak gerçekleşen üretim mikta-
rı, 2014/15 sezonunda 1,6 milyon tona yükselmiştir. Tüketim 
miktarlarının da üretim miktarıyla aynı olduğu görülmektedir. 

Mali’de üretimi gerçekleştirilen bir diğer hububat ürü-
nü mısırdır. 2003/04 ve 2008/09 sezonları arasında 450 
ile 700 bin ton arasında mısır üretimi gerçekleştiren Mali, 
2009/10 ve 2010/11 sezonlarında bu rakamı 1,4 milyon 
tona çıkarmıştır. Ülkenin mısır üretim miktarı 2011/12 se-
zonunda 1,3 milyon tona gerilese de 2012/13 sezonunda 
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sons; and this amount has risen to 1i4 million tons in 
2009/10 and 2010/11 seasons. Corn production in the 
country has decreased to 1,3 million tons in 2011/12 
season, but it has reached to the highest amount by 
1,7 million tons in 2012/13 season. Corn production in 
Mali was 1,5 million tons in 2013-14 season and 1,6 
million tons in 2014/15 season. It can be seen that 
the consumption was in parallel with the production 
rates. Corn consumption in the country was between 
400 and 700 thousand tons between the 2003/04 and 
2009/10 seasons and this amount has risen to 1,1 mil-
lion tons in 2010/11 and 2011/12 seasons. Corn con-
sumption has increased to 1,2 million tons in 2012/13 
season and moved back to 1,1 million tons in 2013/14 
and 2014/15 seasons.

Another grain produced and consumed is rice. Rice 
production was between 450 and 750 thousand tons 
between 2003/04 and 2007/08 seasons, then gradually 
reached to 1 million tons in 2008/09 season, 1,2 million 
tons in 2009/10 season and 1,5 million tons in 2010/11 
season. Rice production has decreased to 1,1 million 
tons in 2011/12 season, and then reached to 1,2 million 
tons in 2012/13 season and 1,4 million tons in 2013/14 
and 2014/15 seasons. Rice consumption is in parallel 
with rice production. But rice consumption is a little bit 
more than rice production. 1,1 million tons of rice was 
consumed in 2008/09 season, and this has increased 
to 1,3 million tons in 2009/10 season and 1,4 million 
tons between 2010/11 and 2013/14 seasons. Rice con-
sumption continued to increase and reached to 1,5 mil-
lion tons in 2014/15 season.

Sorghum is another grain product which is importantly 
produced and consumed in Mali following millet, rice and 
corn. Mali has produced below 1 million tons of sorghum 
between 2003/04 and 2007/08 seasons, and the pro-
duction of sorghum has reached to more than 1 million 
tons between the seasons of 2008/09 and 2012/13. 
The highest amount of production of the last 10 years 
was reached in the season of 2009/2010 with 1,4 million 
tons. Sorghum production has decreased in the follow-
ing years and was 820 thousand tons in 2013/14 sea-
son. The amount of production has increased again in 
2014/15 season, reaching to 1,3 million tons.

As in other grain products, sorghum consumption has 
very similar amounts with its production. The consump-
tion was below 1 million tons between 2003/04 and 
2007/08 seasons; and this amount has risen above 1 
million tons between 2008/09 and 2012/13 seasons, 
reaching to 1,3 million tons. In 2013/14 season, the sor-
ghum consumption was around 950 thousand tons and 
this amount was 1,2 million tons in 2014/15 season.

1,7 milyon tonla son 10 yılın en yüksek miktarına ulaşmış-
tır. Ülke, 2013/14 sezonunda 1,5 milyon ton, 2014/15 se-
zonunda da 1,6 milyon ton mısır üretimi gerçekleştirmiştir. 
Tüketim miktarlarının da üretim miktarların paralel olduğu 
görülmektedir. Ülkede 2003/04 ve 2009/10 sezonları 
arasında 400 ile 700 bin ton arasında değişen miktarlar-
da mısır tüketimi gerçekleşmiş ve bu miktar 2010/11 ve 
2011/12 sezonlarında 1,1 milyon tona çıkmıştır. 2012/13 
sezonunda bir miktar yükselişle 1,2 milyon ton olan mı-
sır tüketimi, 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında tekrar 1,1 
milyon ton seviyesine gerilemiştir.

Üretimi ve tüketimi gerçekleştirilen bir diğer hububat 
ürünü ise pirinçtir. Pirinç üretimi 2003/04 ve 2007/08 se-
zonları arasında 450 ile 750 bin ton arasında gerçekleş-
miş, 2008/09 sezonunda artışa geçerek 1 milyon tona, 
2009/10 sezonunda 1,2 milyon tona ve 2010/11 sezo-
nunda da 1,5 milyon tona ulaşmıştır. 2011/12 sezonunda 
tekrar 1,1 milyon tona gerileyen pirinç üretimi 2012/13 
sezonunda 1,2 milyon tona, 2013/14 ve 2014/15 se-
zonlarında ise 1,4 milyon tona ulaşmıştır. Pirinç tüketim 
miktarlarında da üretime paralel miktarlar söz konusudur. 
Ancak pirinç tüketimi üretime göre bir miktar daha fazla-
dır. 2008/09 sezonunda 1,1 milyon ton pirinç tüketilirken 
bu rakam 2009/10 sezonunda 1,3 milyon tona, 2010/11 
ve 2013/14 sezonları arasında ise 1,4 milyon tona yük-
selmiştir. Yükselişe devam eden pirinç tüketimi, 2014/15 
sezonunda 1,5 milyon tona ulaşmıştır. 

Darı, pirinç ve mısırdan sonra Mali’de üretimi ve tüketimi 
gerçekleştirilen bir diğer önemli hububat ürünü ise sorgum-
dur. 2003/04 ve 2007/08 sezonları arasında 1 milyon tonun 
altında sorgum üretimi yapan Mali, 2008/09 ve 2012/13 se-
zonları arasında 1 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleş-
tirmiş ve son 10 en yüksek üretim miktarına 1,4 milyon tonla 
2009/10 sezonunda ulaşmıştır. Sonraki sezonlarda tekrar 
düşen sorgum üretimi, 2013/14 sezonunda 820 bin tona 
gerilemiştir. 2014/15 sezonunda ise üretim miktarı yeniden 
artmış ve 1,3 milyon tona yükselmiştir. 

Diğer tahıl ürünlerinde olduğu gibi sorgum tüketiminde, 
üretimindekine benzer miktarlar söz konusudur. 2003/04 
ve 2007/08 sezonları arasında 1 milyon tonun altın tüke-
tim gerçekleşmiş ve bu miktar 2008/09 ve 2012/13 se-
zonları arasında 1 milyon tonun üzerine çıkarak 1,3 mil-
yon tona kadar yükselmiştir. 2013/14 sezonunda 950 bin 
ton sorgum tüketimi yapılmış ve 2014/15 sezonunda da 
bu miktar 1,2 milyon tona ulaşmıştır. 

NİJER’DE TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Çad ve Mali’de olduğu gibi Nijer’de de hububat üreti-

minde darı ve sorgum ön plandadır. Nijer’in darı üretimi-
ne bakıldığında 2003/04 ve 2005/06 sezonları arasında 
2 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleştirildiği görül-
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GRAIN PRODUCTION AND 
CONSUMPTION IN NIGER
As in Chad and Mali, millet and sorghum are the mostly 

produced grain types in Niger. When we look at millet produc-
tion in Niger, we see that over 2 million tons were produced 
between 2003/04 and 2005/06 seasons. This amount has 
reached to 3 million tons in 2006/07 season. Even though 
the amount of production has decreased in the following 
years, it was always above 2,5 million tons. Highest produc-
tion amount was reached in 2012/13 season with 3,8 mil-
lion tons. The amount of millet produced in 2013/14 season 
was 2,9 million tons, followed by 3,2 million tons in 2014/15 
season. It is seen that the millet consumption in Niger is com-
pletely same with the amount produced.

Sorghum protection is on a rise in Niger. The amount 
of production was below 1 million tons between 2003/04 
and 2007/08 seasons, and it reached to 1,2 million tons 
in 2008/09 season. It has decreased below 1 million 
tons from time to time; but reached to 1,3 million tons 
in 2012/13 season, then moving back to 1,2 million tons 
in 2013/14 season. The amount of sorghum produced in 
2014/15 season is 1 million tons. Sorghum consumption 
has a similar graph. Sorghum consumption was below 
1 million tons between 2003/04 and 2007/08 seasons 
and it reached to 1 million tons from time to time until 
2012/13 season. In 2013/14 season, the highest amount 
of consumption in the last 10 years was reached by 1,1 
million tons. Sorghum consumption in 2014/15 season is 
900 thousand tons.

mektedir. Bu miktar 2006/07 sezonunda 3 milyon tona 
ulaşmıştır. Üretim miktarı sonraki yıllarda zaman zaman 
düşse de 2,5 milyon tonun üzerinde seyretmiştir. En 
yüksek üretim miktarına ise 3,8 milyon tonla 2012/13 
sezonunda ulaşılmıştır. 2013/14 sezonunda üretilen darı 
miktarı 2,9 milyon ton, 2014/15 sezonunda ise 3,2 mil-
yon tondur. Nijer’in darı tüketiminin ise üretim miktarıyla 
tamamen aynı olduğu görülmektedir.

Nijer’de sorgum üretimi ise artış göstermektedir. Üretim 
miktarı 2003/04 ve 2007/08 sezonları arasında 1 milyon 
tonun altında seyrederken, 2008/09 sezonunda 1,2 mil-
yon tona yükselmiştir. Zaman zaman tekrar 1 milyon to-
nun altına düşse de 2012/13 sezonunda 1,3 milyon tona 
ulaşmış ve 2013/14 sezonunda 1,2 milyon tona gerile-
miştir. 2014/15 sezonunda üretilen sorgum miktarı ise 1 
milyon tondur. Sorgum tüketiminde de benzer bir grafik 
gözlenmektedir. 2003/04 ve 2007/08 sezonları arasında 
1 milyon tonun altında olan sorgum tüketimi, 2012/13 
sezonuna kadar zaman zaman 1 milyon tona ulaşmıştır. 
2013/14 sezonunda ise 1,1 milyon tonla son 10 yılın en 
yüksek tüketim miktarına ulaşılmıştır. 2014/15 sezonunda 
gerçekleşen sorgum tüketimi ise 900 bin tondur. 

Pirinç üretiminin neredeyse yok denecek düzeyde oldu-
ğu Nijer’de, pirinç tüketimi ise 400 bin tonun altında sey-
retmektedir. Tüketim miktarları 2003/04 ve 2008/09 se-
zonları arasında en fazla 240 bin tona ulaşmıştır. 2009/10 
sezonunda ise 318 bin ton olan tüketim, 2012/13 sezo-
nunda 326 bin tona, 2013/14 sezonunda 344 bin tona ve 
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Rice production in Niger 
is little if any, and rice con-
sumption is below 400 thou-
sand tons. The amount of 
consumption has reached 
to a maximum of 240 thou-
sand tons between 2003/04 
and 2008/09 seasons. Con-
sumption was 318 thousand 
tons in 2009/10 season, and 
it gradually increased to 326 
thousand tons in 2012/13, 
to 344 thousand tons in 
2013/14 and to 362 thou-
sand tons in 2014/15 season.

GRAIN TRADE IN
CHAD, MALI AND NIGER
As in many African countries, 

grain production in Chad is to 
meet the consumption and as 
the produced amount could 
not meet the requirements, it is being imported. Therefore, 
exports are very rare. The most important product for Chad’s 
grain import is wheat. Chad tries to balance the increasing 
wheat consumption through import. Chad has imported less 
than 100 thousand tons of wheat between 2003/04 and 
2007/08 seasons. In the following years, this amount has 
risen above 200 thousand tons and reached to the peak of 
297 thousand tons in 2009/10 season. In 2013/14 season, 
imported wheat amount is 225 thousand tons. In 2014/15 
season, this amount was 235 thousand tons. Import of sor-
ghum, rice and corn is also very 
low. Chad has almost 50 thou-
sand tons of import of these 
grains in order to meet the in-
ternal requirements.

When we look at the import 
amount of Mali, we see that 
rice and wheat take the lead. 
It can be seen that rice import 
was between 100 thousand 
and 150 thousand tons be-
tween 2003/04 and 2014/15 
seasons. It is observed that 
Mali’s wheat import started 
in 2010/11 season. Mali has 
imported 164 thousand tons 
of wheat in 2010/11 sea-
son, which has risen to 244 
thousand tons in 2013/14 
and to 275 thousand tons in 
2014/15 season.

2014/15 sezonunda da 362 
bin tona yükselmiştir. 

ÇAD,MALİ VE NİJER’DE 
TAHIL TİCARETİ 
Birçok Afrika ülkesi gibi 

Çad’da da tahıl üretimi tüke-
timi karşılamaya yönelik ya-
pılmakta ve yeterli gelmemesi 
sebebiyle ithalata gidilmekte-
dir. Bu durum yok denecek 
kadar az miktarda ihracat 
yapılmasına sebep olmakta-
dır. Çad’ın tahıl ithalatında en 
önemli ürün buğdaydır. Gide-
rek artan buğday tüketimini 
ithalat yoluyla karşılamaya ça-
lışan Çad, 2003/04 ve 200708 
sezonları arasında 100 bin 
tonun altında buğday ithalatı 
yapmıştır. Sonraki yıllarda bu 
miktar 200 bin tonun üzerine 

çıkmış ve 2009/10 sezonunda 297 bin tonla en yüksek 
miktarına ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda ithal edilen buğ-
day miktarı 225 bin tondur. 2014/15 sezonunda ise bu 
miktar 235 bin tona gerilemiştir. Sorgum, pirinç ve mısır 
ithalat miktarları da oldukça azdır. Çad, 50 bini bile bul-
mayan hububat ithalatıyla ülke içindeki tüketim miktarını 
karşılamaya çalışmaktadır. 

Mali’nin ithalat miktarlarına bakıldığında, pirinç ve 
buğdayın ön planda kaldığı görülmektedir 2003/04 ve 

2014/15 sezonları arasın-
da pirinç ithalatında 100 bin 
ile 150 bin arasında değişen 
miktarlarda ithalat yapıldığı 
görülmektedir. Mali’nin buğ-
day ithalatına 2010/11 se-
zonundan itibaren başladığı 
gözlenmektedir. 2010/11 se-
zonunda 164 bin ton buğday 
ithal eden Mali, bu miktarı 
2013/14 sezonunda 244 bin 
tona, 2014/15 sezonunda ise 
275 bin tona çıkarmıştır. 

Nijer’in hububat ithalatında 
ön planda olan ürün ise pi-
rinçtir. Ülkenin 2003/04 se-
zonunda 100 bin ton pirinç 
ithalatı gerçekleştirildiği gö-
rülürken, bu rakam giderek 
artmış ve 2009/10 sezonun-
da 260 bin tona yükselmiştir. 
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As for Niger’s grain import, we see 
that rice is the most imported prod-
uct. Niger has imported around 100 
thousand tons of rice in 2003/04 sea-
son, and this number has gradually 
increased, reaching to 260 thousand 
tons in 2009/10 season. Rice im-
port has risen to 275 thousand tons 
in 2011/12, to 280 thousand tons 
in 2012/13, to 300 thousand tons in 
2013/14 and to 310 thousand tons in 
2014/15 season. Second most import-
ed product is wheat. Wheat import did 
not exceed 50 thousand tons between 
2003/04 and 2007/08 seasons, and it 
turned to be more than 250 thousand 
tons since 2008 season. Wheat import 
was 245 thousand tons in 2013/14 
and 255 thousand tons in 2014/15 
season. Sorghum import is very low. 
An average of 50 thousand tons of sor-
ghum was imported between 2003/04 
and 2011/12 seasons; and this has dropped to 25 thousand 
tons in 2013/14 and 2014/15 seasons.

FLOUR CONSUMPTION CULTURE
A majority of the population is poorly fed in African coun-

tries such as Chad, Mali and Niger which could not have 
the sufficient productivity in agriculture due to economic 
circumstances and bad climate and geographical condi-
tions. When we look at flour within the consumption cul-
ture, we see that cassava flour, corn flour and millet flour 
are used. It is observed that bread consumption in Chad 
depends on bread made of millet and sorghum flours. Mil-
let and sorghum are commonly consumed as flake. In Ni-
ger, it is known that the starchy products consumed by 
people are made of millet and rice.

2011/12 sezonunda 275 bin 
tona, 2012/13 sezonunda 
ise 280 bin tona ulaşan pi-
rinç ithalatı, 2013/14 sezo-
nunda 300 bin ton, 2014/15 
sezonunda ise 310 bin ton 
olarak kaydedilmiştir. Pirinç-
ten sonra en çok ithal edilen 
ürün buğdaydır. 2003/04 
ve 2007/08 sezonları ara-
sında 50 bin tonu geçme-
yen buğday ithalatı, 2008 
sezonundan itibaren 250 
bin tonun üzerine çıkmıştır. 
2013/14 sezonunda 245 
bin ton, 2014/15 sezonunda 
ise 255 bin ton buğday ithal 
edilmiştir. Sorgum ithalatı ise 
oldukça düşüktür. 2003/04 
ve 2011/12 sezonları arasın-
da ortalama 50 bin ton sor-
gum ithal edilirken bu miktar 

2012/13, 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında 25 bin tona 
gerilemiştir. 

UN TÜKETİM KÜLTÜRÜ 
Gerek ekonomik koşullar gerekse kötü iklim ve coğrafi 

koşullar neticesinde tarımsal üretimde yeterli verimi yaka-
layamayan Çad, Mali ve Nijer gibi Afrika ülkelerinde halkın 
büyük bir kısmı kötü beslenmektedir. Unun tüketim kül-
türündeki yeri incelendiğinde ağırlıklı olarak manyok unu, 
mısır unu ve darı unu kullanıldığı görülmektedir. Çad’da 
ekmek tüketim kültürünün darı ve sorgum unundan ya-
pılan ekmeğe dayandığı gözlenmektedir.  Darı ve sorgum 
yaygın olarak lapa halde de tüketilmektedir. Nijer’de ise 
halkın ağırlıklı olarak tükettiği nişastalı gıdaların daha çok 
darı ve pirinç unundan yapıldığı bilinmektedir. 
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ABSTRACT
The barley is converted to malt by the process known 

as “malting.” This is the process where starch is con-
verted into fermentable sugars and unlocks the starches 
hidden in the barley. This research includes the general 
information about malt, types of malting and tips for stor-
age. According to the research the key to storing malt 
safely while preserving quality are proper inventory con-
trol and maintenance.

 
1. INTRODUCTION
Malt is germinated barley grains that have been dried in a 

process known as “malting”. Barley malt grains are partially-
germinated seeds which have been heated and dried. Con-
trary to expectation, they are not necessarily dead. Many 
can re-germinate, given the opportunity (water, air, time), 
though they are seldom capable of forming a healthy plant. 
Malting grains develops the enzymes required to modify the 
grain’s starches into sugars, including monosaccharaides 
such as glucose or fructose, and disaccharides, such as 

ÖZET
Arpanın malta dönüştürülmesi işlemine maltlaştırma 

denilir. Bu işlem ile arpa içinde bulunan nişasta fermen-
te şekerlere dönüştürülür. Bu araştırma malt, malt türleri 
ve depolama için ipuçlarını barındıran genel bilgileri içerir. 
Araştırmaya göre malt kalitesini koruyarak güvenli bir şe-
kilde saklamanın anahtarı, uygun stok kontrolü ve düzenli 
bakımdır.

 
1. GİRİŞ
Malt, maltlaştırma olarak bilinen filizlendirilmiş arpadır. 

Arpa maltı taneleri, ıslatılmış ve kısmen filizlenmiş tohum-
lardır. Beklentilerin dışında, bu tohumlar ölü tohumlar de-
ğildir. Çoğu, yeterli su, hava ve zaman şartlarında arpa 
bitkisini oluşturabilecek kadar tekrar filizlenebilme yete-
neğine sahiptir. Maltlaşan taneler nişastayı şekere çevi-
rebilecek enzimler geliştirirler, örneğin monosakkaritler, 
glikoz ve früktoz, disakkaritler, sükroz ve maltoz. Buna ek 
olarak, proteinleri maya tarafından kullanılabilecek şekilde 
indirgeyen proteaz enzimini de içerirler (Simpson, 2001).

MALT ÜRETİMİ 
VE DEPOLANMASI

MALT PROCESSING 
AND STORAGE
..........................................
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sucrose or maltose. It also develops other enzymes, such 
as proteases, which break down the proteins in the grain 
into forms that can be used by yeast (Simpson, 2001).

Malt comes in different styles, depending on how high 
the kiln temperature and the length of time the barley 
malt stays in the kiln. Generally, malts fall into two broad 
types: standard malts and specialty malts. Standard 
malts, which include those used for the bulk of the grist 
of both lagers and ales, provide extract, flavor, color, and 
nutrients for yeast. And specialty malts are used primarily 
to supply color and flavor, while sacrificing extract yield 
(Simpson, 2001). The higher the temperature in the kiln, 
the darker the color and the stronger the flavor of the 
beer it is used to produce a special malt.

1.1. Pale Malt
Pale malt or Lager malt is the standard malt used to make 

most beers. The barley is baked in the kiln over a period 
about two days during which time the temperature is slowly 
raised. This malt is used is light colored lager beer (Web 1).

1.2. Amber Malt
To produce this malt, the barley grain is heated to a 

higher temperature than pale malt to give a coppery color 
to the beer (Web 1). 

1.3. Crystal Malt
This malt is used to add a fuller, sweeter flavor to the 

beer. Green malt is steeped up to 40-45% water content. 
Steep malt transfer to roasting drums up to 3 hours a 
temperature of 60-75 oC is maintained under limited air 
flow. During drying of the malt the temperature is raised 
to 100-120 oC to promote Maillard reactions (Web 1).

1.4. Chocolate Malt
Kilned malt are transfer to roasting drum, temperature 

is raised to at least 160 oC and then further to over 200 
oC. A very efficient formation of melanoidins occurs. In 
the last stage the temperature is raise up to 230 oC and 
keep until the desired color is reached. This deep choco-
late malt produces a complex mix of roasted flavors as 
well as a dark color (Web 1). 

1.5. Black Malt
Black malt is chocolate that has been taken almost to 

the burning point. It has a powerful bitter taste and is 
used in small amounts in stouts and porters (Goldham-
mer, 2008).

2. DRYING
Malt is a typical colloidal capillary-porous material and 

studies on its drying are of theoretical as well as practical 
interest. It is the basic raw material of the brewing indus-

Malt fırınlama sıcaklığına ve fırında kalma süresine 
bağlı olarak değişik özelliklerde olur. Genellikle, malt 
iki ana çeşide ayrılır; standart maltlar ve özel maltlar. 
Standart maltlar, lager ve ale biralarında kullanılan ezil-
miş maltlardır ve bira için özüt, aroma, renk sağlarlar, 
ayrıca maya için de besinleri sağlarlar. Özel maltlar ise 
özüt veriminin düşük olmasına rağmen, renk ve aroma 
sağlamak için kullanılırlar (Simpson, 2001). Fırınlama 
sırasındaki yüksek sıcaklık, birada koyu renge ve ağır 
aromaya neden olur.

1.1. Sarı Malt
Sarı malt veya Lager malt olarak bilinir ve çoğu, biranın 

yapımı için kullanılır. Arpa, 2 gün boyunca sıcaklığı ya-
vaşça arttırılan fırında fırınlanır. Bu malt açık renkli Lager 
biralar için kullanılır (Web 1).

1.2. Kehribar Malt
Bu maltı üretilirken arpa tanesi, biraya bakır rengi ver-

mesi için sarı malttan daha yüksek sıcaklıkta ısıtılır (Web 

1.3. Kristal Malt
Bu malt biraya dolgun, tatlı bir aroma vermesi için kulla-

nılır. Yeşil maltın su oranı %40-45’lere kadar çıkartılır. Isla-
tılmış malt 3 saat kadar 60-75 oC sıcaklıkta ve sabit hava 
akışında, kavurma tamburuna transfer edilir. Maltın ku-
rutulması sırasında, maillard reaksiyonlarına izin verecek 
şekilde, sıcaklık 100-120 oC’ye kadar çıkartılır (Web 1).

1.4. Çikolata Renkli Malt
Fırınlanmış malt, kavurma tamburuna transfer edilir, sı-

caklık en az 160 oC’ye kadar çıkartılır ve sonra da 200 
oC’nin üzerine çıkar. Melanoidinler çok verimli bir şekil-
de oluşur. Son bölümde sıcaklık 230 oC’ye çıkartılır ve 
istenen renge erişene kadar o sıcaklıkta tutulur. Çikolata 
renkli malt, koyu renk oluşturduğu kadar da kavrulmuş 
aroması içerir (Web 1).

1.5. Siyah Malt
Siyah malt, çikolata maltının yanma noktasına kadar 

gelmiş halidir. Çok güçlü bir acı tadı vardır ve stout ve 
porter birasında az miktarda kullanılırlar (Goldhammer, 
2008).

2. KURUTMA
Malt kılcal damar şeklindeki deliklerden oluşan kolo-

idal bir maddedir ve maltın kurutulması üzerine yapılan 
çalışmalar pratikte yapıldığı kadar, teoriktir olarak da ya-
pılmıştır. Bira endüstrisinin ana hammaddesidir ve maltın 
kurutulma kalitesi, tüm bira teknolojisini etkiler. Bu yüz-
den, kurutma sırasındaki fiziko-kimyasal süreç ile kuru-
tulmuş ve son ürünün kalitesi arasındaki bağlantıyı öğ-
renmek adına detaylı çalışmalar gerekmektedir  (Erdész, 
& Dörnei 1990).
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try and the quality of dried malt has a determining ef-
fect on the whole brewing technology. Therefore detailed 
studies are needed for the understanding of the relation-
ship between the physico-chemical processes occurring 
during the drying process and the quality and taste of the 
dried malt and the final product (Erdész, & Dörnei 1990).

In order to stop the chemical and biological transforma-
tions that take place during germination, the green malt is 
dried. This procedure yields a storable product. Another 
function of drying is to remove the vegetable-like (cucumber-
like) flavor of the green malt and to impart to the kilned malt a 
specific aroma and a defined color characteristic for the type 
of malt required. Finally, the rootlets, which are highly valued 
as nutritional feed for animals, are also removed. The con-
trol of drying processes (withering and kilning), together with 
the quality and modification of the green malt, determine the 
character and color of the product (Eblinger, 2009).

2.1. Withering and Kilning
Moist green malt is very sensitive to high temperature. 

In order to make allowance for this sensitivity, withering is 
carried out at high aeration and low temperature. This step 
decreases the moisture content from the green malt stage 
to the hygroscopic point (18-20 %) (Eblinger, 2009).

Further drying is accomplished somewhat more slow-
ly, but is still relatively easy to handle up to the point of 
‘‘breakthrough’’, at which the temperature above the 
kiln floor is higher than that of the wet bulb temperature. 
Breakthrough occurs when the moisture content is 10 %. 
The subsequent drying procedure at higher temperature 
and low aeration becomes progressively more difficult, 
because the internal moisture must be conveyed from 
the interior of the grain to the surface. During the drying 
of malt the moisture content, volume, weight, and color 
of the grain change. Dehydration of the green malt low-
ers the moisture content, which ranges according to the 
malting technique from 41 to 50 % initially, to 3.5 - 4 % 
for pale malt and 1.5 - 2 % for dark malt. Careful dehy-
dration ensures that the original volume of the green malt 
remains unaltered (Eblinger, 2009).

The chemical and biological changes encompass three 
stages with relatively different reactions: natural growth, 
breakdown, and buildup. The formation of aromatic and col-
ored compounds is most important (Maillard reaction). Dur-
ing withering most enzyme levels increase and then decrease 
during kilning, depending on the temperature (Eblinger, 2009).

  2.2. Malt Kilns
During malt kilning the grain bed is aerated with drying air. 

The most primitive, directly heated, single-floor kilns were 
further developed to the indirectly heated double-floor and 

Filizlenme sırasında oluşan kimyasal ve biyolojik deği-
şimleri durdurmak için yeşil malt kurutulur. Kurutma de-
polanabilir bir ürünün elde edilmesini sağlar. Kurutmanın 
bir diğer görevi ise yeşil malttaki sebze aromasının yok 
edilmesi, malta özel aromanın sağlanması ve gereken 
rengin elde edilmesidir. Son olarak hayvancılık sektörü 
için çok değerli besin maddesi olan ince kökler ayrıştırılır. 
Yeşil maltın modifikasyonu ve kalitesi ile birlikte, kurutma 
prosesinin kontrolü (soldurma ve fırınlama), ürünün rengi-
ni ve karakterini belirler (Eblinger, 2009).

2.1. Soldurma ve Fırınlama
Nemli yeşil malt, yüksek sıcaklığa karşı çok hassastır. 

Bu hassasiyete dikkat etmek amacıyla, soldurma yük-
sek havalandırma ve düşük sıcaklıkta gerçekleştirilir. Bu 
aşama nem miktarını yeşil malt aşamasından higroskopik 
noktaya (18-20%) düşürür (Eblinger, 2009).

Bir sonraki kurutma daha yavaş bir şekilde gerçekleş-
tirilir, fakat hala “atılım” noktasına ulaşmak kolaydır. Bu 
nokta fırın zeminin üstündeki sıcaklığın ıslak termomet-
re sıcaklığından yüksek olduğu noktadır. Bu nokta, nem 
miktarı %10 olduğu zaman oluşur. Yüksek sıcaklıkta ve 
düşük havalandırmada meydana gelen sonraki kurutma 
süreci giderek daha zor olur. Çünkü iç kısımdaki nem, 
tanenin içinden yüzeyine doğru taşınmak zorundadır (Eb-
linger, 2009).

Maltın kurutulması sırasında nem miktarı, hacim, ağırlık 
ve tane rengi değişir. Yeşil maltın dehidrasyonu, maltlaş-
tırma tekniğine dayanarak ilk olarak %41 ile %50 arasın-
daki nemden, sarı malt için %3.5 ile %4’e ve siyah malt 
için %1.5 ile 2%’ye düşer. Dikkatli bir şekilde yapılan de-
hidrasyon, ilk yeşil maltın orijinal hacminin korunmasını 
sağlar (Eblinger, 2009).

Kimyasal ve biyolojik değişiklikler farklı reaksiyonlardan 
oluşan 3 aşamayı kapsar; (i) doğal büyüme, (ii) parçalan-
ma ve (iii) oluşturma. Aromatik ve renklendirici maddelerin 
oluşması çok önemlidir (Maillard Reaksiyonu). Soldurma 
sırasında çoğu enzimlerin miktarı artar ve fırınlama sıra-
sında ise sıcaklığa bağlı olarak azalır (Eblinger, 2009).

2.2. Maltın Fırınlanması
Maltın fırınlanması sırasında tahıl yatağı kurutma havası 

ile havalandırılır. Eskiden direk ısıtılırken, daha sonraları 
tek katlı fırınlar 2 katlı ve 3 katlı fırınlar olarak geliştirilmiştir. 
Sonra ise tek katlı ve yüksek kapasiteli fırınlar üretilmiştir. 
Birleştirilmiş filizleme ve fırınlama kutuları, 420-500 kg/m 
yükleme kapasitesine sahiptir. Günümüzde geliştirilen çe-
şitli dolaylı ısıtma sistemleri geniş ısı eşanjör alanına sahip 
büyük ısıtma fırınları olarak dizayn edilmiştir. Tekrar sirküle 
edilmiş olarak kullanılan hava, çeşitli teknolojik avantajlar 
ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Modern çift katlı fırınlar 
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triple-floor kilns. Later single-floor, high-capacity kilns were 
built. The combined germination – kiln boxes have a specific 
loading capacity of 420 – 500 kg/m 2. Indirect heating sys-
tems, the type being built today, require big heating ovens 
with large heat-exchange surfaces. The use of recirculated air 
offers various technological and energy-saving advantages 
Modern double floor kilns or ‘‘reverse air systems’’ allow the 
maltster to use the energy capacity of the exhaust air of the 
kiln side to heat the inlet air of the withering or drying side. 
The longer exposure to the temperatures on the drying pro-
cess improves cytolysis and a-amylase activity. After cooling 
the kilned malt, the rootlets are removed, and the malt is pol-
ished. The malt should then be stored before use in the brew 
house for at least four weeks (Eblinger, 2009).

3. STORAGE
Malt in general can store for long periods of time if kept in a 

clean dry environment. The majority of malts are below 5.0% 
moisture, and quite simply at that low moisture very little can 
sustain life. Molds won't grow, and many grain related insects 
will not be able to thrive in an environment that dry. There 
are some specialty malts that have higher moisture levels, 
and keeping all things equal, would not stand the test of time 
as well as malt that is below 5%. Therefore, the best way to 
store large quantities of malt is in a clean, dry, silo. Not only 
can it be the most efficient and economical way of storing 
grain, but also provides the brewer the ability to maximize 
the malt's "shelf life". Larger brewers do not store malt for 
any length of time because they are receiving malt deliveries 
weekly, and for the largest breweries on a daily basis. How-
ever the smaller craft brewer, who is benefiting from volume 
pricing by purchasing truckload quantities can end up storing 
their malt for several months. This can be done easily using a 
silo, but there are just a few considerations or tips. First, it is a 
good practice to empty the silo completely a few times a year 
(Priest and Stewart, 2006).

This reduces the buildup of chaff, which is all the dust, 
and pieces of debris, that are created any time you move 
grain. The movement of grain in a silo is such that the 
lighter particles will rise to the top, so if you never com-
pletely empty your silo, continuing to create chaff, you 
will eventually wind up with a bunch of material in the 
bottom that you can't brew with. Another source of chaff 
build up could be from high pressures used during pneu-
matic unloading. Cargill recommends unloading its trucks 
between 3 -5 psi, which is adequate to move the grain 
while minimizing breakage. (Cargill, Incorporated). Also 
there are more insects that can easily use the fine dusty 
debris as a food source; therefore limiting the quantity will 
lessen the likelihood of getting an infestation.

It should be periodically inspected your silo both the exte-
rior and interior. Look for cracks, missing bolts, or anything 

veya “ters yönlü çalışan hava sistemleri”, fırından çıkan 
havayı soldurmada kullanır. Kurutma sürecinde sıcaklığa 
uzun bir süre maruz bırakılması, sitoliz ve a-amilaz aktivi-
tesini geliştirir. Fırınlanmış maltın soğutulmasından sonra, 
ince kökler ayrıştırılır ve malt parlatılır. Maltın bira yapı-
mında kullanılmadan önce 4 hafta süresince depolanması 
gerekir (Eblinger, 2009).

3. DEPOLAMA
Malt, temiz ve kuru hava sağlanırsa uzun süre depola-

nabilir. Maltların çoğu %5 nemin altındadır ve bu düşük 
nemde çok azı yaşamını sürdürebilir. Küf oluşumu gözlen-
mez ve tahıl böcekleri bu düşük nem ortamında yaşamaz. 
Bazı özel maltlar yüksek nem seviyesine sahiptir ve malt 
nemi %5’in altına düşmediği sürece her şeyi eşit tutmak 
için test yapılmaz. Bu yüzden, yüksek miktardaki malt için 
en iyi depolama, temiz ve kuru silolarda olur. Bu silolar 
sadece yüksek verimli ve ekonomik depolama değil, aynı 
zamanda bira üreticisi için maltın raf ömrünü maksimuma 
getirmeyi sağlar. 

Büyük bira üreticileri, maltı depolamazlar çünkü onlar 
maltı haftalık olarak alırlar, en büyük üreticiler ise gün-
lük alırlar. Fakat hacimsel satış yapan küçük işletmeler, 
maltı aylarca depolarlar. Depolama silo kullanılarak ko-
layca yapılabilir fakat birkaç önemli husus vardır. Birinci-
si, siloyu yılda birkaç kez tamamen boşaltmaktır (Priest 
and Stewart, 2006). Bu, tahılın taşınması sırasında or-
taya çıkan, toz ve kırıntılardan meydana gelen saman 
oluşumunu azaltır. Tahılın siloya taşınması sırasında hafif 
parçalar en üste çıkar, eğer silo boşaltılmazsa, saman 
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that might affect the structural integrity. Take an explosion 
resistant flashlight and inspect the interior. Look for water 
marks or stains on the sidewalls, or on top of the malt in-
dicating a roof leak. Simply taking the time to do a quick in-
spection will save you headaches down the road. Keep load-
ing hoses and tubes capped off when not in use. The area 
around the silo should be kept clean, not only is this just a 
good manufacturing practice, but helps quickly reveal even 
the very beginnings of a hole by the telltale pile of dust on 
the ground (Web 2). Bagged whole kernel malt stores lon-
ger easier than pre-milled bagged malt for some of the same 
reasons mentioned earlier. Simple good housekeeping and 
manufacturing practices will go a long way in preventing stor-
age problems related to bagged malt. First of all the storage 
area should be kept dry, and if possible separate from the 
wet brewery, or any hose down areas. Bags should be off 
the ground either stacked on a rack or on a pallet. Storage 
on wooden pallets is fine as long as pallets are kept in a dry 
area. Spills should be cleaned up promptly. 

Avoid storing pallets all the way up against a wall or in a 
corner. There should always be enough room for a person to 
walk behind the pallets. This not only allows you to keep the 
area clean, but also takes away the areas the pests hide and 
live in, too. Malt can also potentially pick up off flavors from 

oluşumu devam eder ve zamanla yumak haline gelen 
bu samanlar, bira yapımında kullanılamamaktadır. Sa-
man oluşumunun bir diğer nedeni, boşaltma sırasındaki 
yüksek basınçlı pnömatik taşıma yapılmasıdır. Taşıma 
sırasında kırılmaların önlenmesi için tırlardan boşaltma 
yapılırken basıncın 3-5 psi arasında olması tavsiye edil-
mektedir (Cargill). Buna ek olarak çoğu böcek, tozlu kı-
rıntıları kolay bir şekilde gıda kaynağı olarak kullanabilir. 
Bu yüzden, saman miktarının azaltılması istila olasılığını 
azaltacaktır. Silonun içini ve dışını periyodik olarak te-
mizlemek gerekmektedir. Çatlaklara, eksik cıvatalara 
veya yapısal bütünlüğü etkileyebilecek durumlara dikkat 
edilmelidir. Bütün bunlar patlamaya neden olmayan bir 
el feneri ile kontrol edilebilmektedir. Su izleri ve yan du-
varlardaki zorlanma izleri veya çatı kısmında olabilecek 
sızıntı riskleri kontrol edilmelidir. Bu basit denetlemeleri 
yapmak, ilerde karşılaşabilecek büyük sıkıntıları engel-
leyecektir. 

Yükleme hortumlarının ve borularının uçları kapalı tutul-
malıdır. Silo etrafındaki alan temiz tutulmalıdır, bu sadece 
iyi bir üretim çalışması sağlamaz, aynı zamanda yerdeki 
tozların içeri girmesini engeller. Torbalı maltlar daha önce 
bahsettiğimiz bazı nedenlerden dolayı, öğütülmüş torba-
lı maltlardan daha uzun süre depolanırlar. Basit önlemler, 
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being subjected to off odors. The final necessary component 
to help insure the quality of your malt is to implement a pest 
control program. Any food producing or servicing company 
needs a pest control program and most are paying an out-
side contractor to do that work for them. Whether you choice 
to contract with a professional licensed pest control compa-
ny, or implement an in-house plan there are a few basics that 
should be expected by either. A rodent program developed 
identifying entrance and exits into the facility, and locations of 
interior and exterior traps. An inspection, trap maintenance, 
and activity report regiment that is routinely completed and 
reviewed. When looking at insect prevention there are a num-
ber of chemical pesticides and applications to safely solve 
almost any pest issue. If you do not give them a place to live 
or a food source to eat, the pests will find other places to go. 
The reason most companies contract that business out is the 
technician will already be certified and licensed to use some 
of the chemical prevention tools at their disposal such as poi-
son baiting, spraying residual insecticide, fogging empty bins, 
or fumigating product. The minimum level of pest control is 
usually outlined by government agencies, (another good rea-
son to contract) but a thorough assessment of the facility's 
issues will dictate the level of control necessary (Web 2).

To summarize, the keys to storing malt safely while 
preserving quality are proper inventory control and main-
tenance. Stocks should be properly rotated and proper 
quantities ordered to help prevent stock from getting too 
old. Secondly a pest control program needs to be imple-
mented, and most importantly the storage area needs to 
be dry and clean all the time (Priest and Stewart, 2006).

maltın depolanması sırasındaki problemleri ortadan kaldırır. 
Öncelikle, depolama alanı kuru tutulmalıdır ve eğer müm-
künse ıslak bira maddelerinden veya yıkanmış, ıslak alan-
dan uzak tutulmalıdır. Paketler direk yere değil, raf veya 
palet üzerine konulmalıdır. Tahta paletler üzerinde depola-
mak, alan kuru olduğu sürece iyidir. Dökülenler derhal te-
mizlenmelidir. Paletler üzerinde depolama yapılırken, palet-
ler duvarın bitişiğinde veya köşede olmamalıdır. Paletlerin 
arkasında, her zaman bir insanın yürüyebileceği kadar bir 
boşluk olmak zorundadır. Bu sadece alanın temiz olmasını 
sağlamaz, aynı zamanda gizlenmiş veya canlı haşerelerin 
temizlenmesini de sağlar. Ayrıca malt, kötü kokulardan et-
kilenip, kendisi de kötü kokabilir. Son olarak maltın kalite-
sini artırmaya yönelik gereken yöntem ise haşere kontrol 
programıdır. Herhangi gıda üretimi veya servisi yapan fir-
ma için haşere kontrol programı gerekmektedir ve çoğu 
firma bu konuda uzman başka firmalar aracılığıyla işlerini 
yapmaktadır. İçeriye girişte, çıkışta ve ilgili diğer alanlar-
da tuzaklar kurulmalı, kemirgen programı geliştirilmelidir. 
Kontrol, tuzak onarımı ve koloni aktivite raporu rutin bir şe-
kilde yapılır ve incelenir. Böcekleri engellemek için birçok 
kimyasal böcek ilacı vardır. Bu ilaçlarla böcekler kolayca 
engellenebilir (Web 2).

Sonuç olarak, kaliteyi korumak için gerekli anahtar de-
polama şartları sürekli kontrol ve onarımdır. Stoklar dö-
nüşümlü olarak yer değiştirilmeli ve bozulmayı önlemek 
için uygun miktarlarda depolanmalıdır. İkinci olarak, bir 
haşere kontrol sistemi oluşturulmalı ve en önemlisi, depo-
lama alanı her zaman kuru ve temiz olmalıdır (Priest and 
Stewart, 2006).
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