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Dear Readers,

Miller Magazine has reached its 69th issue with your 
supports and contributions. In this issue’s cover story, 
we discussed quality control and laboratory in milling. As 
it is known, milling industry is in a competition for more 
quality flour production which is suitable to its purpose. 
Reaching the target in this competition is only possible 
with production of which every stage is controlled and 
parallel with the standards. For this reason, quality con-
trol in production stages and laboratory is highly impor-
tant. In this scope, we made an interview with Ertan kaya, 
Owner of Erkaya Gıda about quality control and labora-
tory in milling. Thinking that small or large, whatever its 
size, all the businesses should set up laboratory, kaya 
states that laboratory enables producer to keep the pro-
duction under control, step in the production and so pre-
vent the complains of customers. 

As stated in the article that Murat Aksoy, ABP Gıda 
Product and After Sale Services Manager, prepared for 
our Magazine’s cover story, and titled as “Laboratory and 
Quality Control in Modern Milling”; Starting to spread in 
Turkey in 1990s, flour quality issue has spread to Europe 
and America since the 2nd quarter of 20th century and 
many organizations, establishments determining stan-
dards and institutions in this issue appeared. Today, for 
flour quality control, which is impossible to ignore, flour 
mills started to make large investments and quality con-
trol and laboratory issue became an industry. Aksoy 
states that due to “traditionalism” which is frequently 
seen in our country, some companies having sufficient 
investment capacity do not set up laboratory in order not 
to break supplier-customer order.  Along with the inter-
view that we made with Ertan Kaya and the article of Mu-
rat Aksoy, you can find all the other details about quality 
control and laboratory in our cover story. 

See you in the next issue… 

Kind regards…

Değerli okurlar,

Değirmenci Dergisi, sizlerin de desteği ve katkısıyla 69. 
sayısına ulaştı. Bu ayki sayımızın kapak dosyasında de-
ğirmencilikte kalite kontrol ve laboratuvar konusunu ele 
aldık.  Bilindiği gibi bugünün dünyasında değirmencilik 
sektörü daha kaliteli ve tüketim amacına uygun un üre-
timinde birbiriyle yarışır durumdadır. Bu rekabet ortamın-
da hedeflenen noktaya ulaşmak, her aşamada kontrolün 
sağlandığı, standartlarla uyumlu üretim ile mümkündür. 
Bu sebeple üretim süreçlerinde kalite kontrol ve labora-
tuvar son derece önemlidir. Bu konu kapsamında Erkaya 
Gıda firmasının sahibi Ertan Kaya ile değirmencilikte kalite 
kontrol ve laboratuvar konusu üzerine bir röportaj yaptık. 
Küçük veya büyük, hangi ölçekte olursa olsun tüm iş-
letmelerin laboratuvar kurması gerektiğini düşünen Kaya, 
laboratuvarın üreticiye üretimi kontrol altında tutma, üre-
time müdahale etme ve böylece müşteri şikâyetlerinin 
önüne geçme imkânı sunduğunu ifade ediyor.

ABP Gıda, Ürün ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Murat 
Aksoy’un dergimizin kapak dosyası için hazırladığı “Mo-
dern Değirmencilikte Laboratuvar ve Kalite Kontrol” başlıklı 
makalesinde belirttiği üzere; Ülkemizde 1990’larda yaygın-
laşmaya başlayan un kalite kontrol konusu, 20. yüzyılın 2. 
çeyreğinden itibaren Avrupa ve Amerika’da yaygınlaşmış 
ve bu konuda birçok organizasyon, standart belirleyen ku-
rum ve enstitü ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise unun kali-
te kontrolü için un değirmenleri büyük yatırımlar yapmaya 
başlamış ve kalite kontrol ve laboratuvar konusu bir sektör 
haline gelmiştir. Aksoy, ülkemizde sıkça görülen “gelenek-
sellik” sebebiyle, yatırım gücü olmasına rağmen, bazı fir-
maların tedarikçi-müşteri dengelerini bozmamak için labo-
ratuvar kurmak istemediğini de dile getiriyor. Ertan Kaya ile 
yaptığımız röportaj ve Murat Aksoy’un makalesiyle birlikte 
değirmencilikte kalite kontrol ve laboratuvara dair diğer 
tüm detayları dergimizin kapak dosyasında bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…
 

Saygılar...

Importance of Laboratory 
in Milling…

Değirmencilikte 
Laboratuvarın Önemi…

EDITOR

EDİTÖR
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Dear Milling Industry Representatives, 

As you know, increasing terrorist incidents in our co-
untry in the recent months continue to shake us deeply. 
Firstly, I condemn all the terrorist incidents happened in 
our country and wish that they would be over as imme-
diate as possible and our country to have peace environ-
ment again. 

Problems also have been continuing in neighboring 
countries, besides Turkey for a long time. Problems in 
many neighboring countries which we have had intense 
relations both politically and culturally caused our re-
lations come to an end unfortunately. These markets 
where our industry does business intensely are nearly 
closed. Companies established with serious efforts and 
investments and survived until today need to be afloat 
and continue to production in this process. Whatever is 
happened in the world, human being’s need for food will 
not come into an end. Thus, as I reminded many times 
before, if consumption do not stop production and tra-
de will not too. 

Of course in such an atmosphere, changing of regions 
where production and trade is realized is an inevitable fact. 
Thus, it is obligatory for companies to follow constantly 
changing markets and have the proper position. Africa is 
one of these promising and newly developing markets. 
South America is another unapproachable but promising 
market. Markets making progress more comfortably and 
quickly are in Asia now. For instance India… It is stated 
that there are nearly 1000 mills with medium or high ca-
pacity and production capacity of 22-24 million ton in In-
dia which is the third biggest economy of Asian continent.  
However it is a fact that the real number of mill far exceeds 
this because it is impossible to meet wheat consumption 
exceeding 93 million tons by these mills having production 
capacity of 22-24 million ton. Namely, there are many mills 
making production in small scale and very old technologi-
es in the market. It is not wrong to say that most of these 
small mills will disappear in the future and mills with higher 
production capacity and latest technology replace them 
because industries develop in this way. So, consumption 
exceeding 93 million tons for 24 million ton installed ca-
pacity…

I think there is not much to say to tell the potential.

We will continue to follow developing markets.

See you in the next issue… 

Best regards…

Değerli değirmencilik sektörü temsilcileri,

Bildiğiniz gibi son aylarda ülkemizdeki artan terör olay-
ları, hepimizi derinden sarsmaya devam ediyor. Öncelikle 
ülkemizde yaşanan tüm terör olaylarını kınıyor, terör ey-
lemlerinin bir an önce son bulmasını, ülkemizin barış ve 
huzur ortamına yeniden kavuşmasını diliyorum. 

Türkiye’nin yanı sıra komşu ülkelerimizde de sorunlar, 
uzun zamandır devam ediyor. Bugüne kadar gerek siyasi 
ve kültürel gerekse ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu birçok 
komşu ülkede yaşanan sorunlar, ne yazık ki ilişkilerimizi 
bitirme noktasına getirdi. Sektörümüzün de yoğun olarak 
iş yaptığı bu pazarlar, şuanda neredeyse kapalı durumda. 
Ancak son derece ciddi emekler ve yatırımlarla kurulan ve 
bugünlere gelen firmaların, tüm bu süreçte ayakta kalması 
ve üretime devam etmesi gerekiyor. Çünkü dünyada her 
ne yaşanırsa yaşansın, insanların gıda ihtiyacı bitmeyecek-
tir. Dolayısıyla daha önceleri de çoğu kez hatırlattığım gibi 
tüketim durmuyorsa, üretim de, ticaret de durmayacaktır. 

Tabi böylesi bir ortamda, üretimin ve ticaretin yapıldığı böl-
gelerin değişmesi kaçınılmaz bir gerçek. Dolayısıyla firma-
ların sürekli olarak gelişen pazarları tespit etmesi ve uygun 
pozisyonu alması artık bir zorunluluk halini aldı. Afrika gele-
cek vaat eden, ancak yeni yeni gelişen bu pazarlardan biri. 
Güney Amerika, ulaşılması zor ama gelecek vaat eden bir 
diğer pazar. Daha rahat ve hızlı gelişme kaydeden pazarlar 
ise şuanda Asya’da. Örneğin Hindistan gibi… Asya kıtasının 
en büyük üçüncü ekonomisi olan Hindistan’da 1000 civa-
rında orta ve yüksek kapasiteli değirmenin bulunduğu ve 
bu değirmenlerin yıllık 22-24 milyon ton üretim kapasitesi 
olduğu belirtiliyor. Ancak gerçek değirmen sayısının bunun 
çok daha üzerinde olduğu bir gerçek. Çünkü 93 milyon 
tonu aşan buğday tüketiminin, 22-24 milyon tonluk üretim 
kapasitesine sahip bu değirmenler tarafından karşılanması 
imkansız. Yani pazarda, küçük ölçekte ve son derece eski 
teknolojilerle üretim yapan çok sayıda değirmen bulunuyor. 
Gelecekte bu küçük değirmenlerin büyük bir çoğunluğunun 
ortadan kalacağını, bunların yerini daha yüksek üretim ka-
pasitesine ve son teknolojilere sahip değirmenlerin alacağını 
söylemek yanlış olmaz. Çünkü endüstriler günümüzde bu 
şekilde gelişiyor. Dolayısıyla, 24 milyon tonluk kurulu kapasi-
teye karşılık 93 milyon tonu aşan tüketim… 

Potansiyeli anlatmak için sanırım fazlasını söyleyeme 
gerek yok. 

Gelişen pazarları takip etmeye devam edeceğiz.

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere…

Saygılarımla…

CHANGING MARKETS AND INDIA… 

Değişen pazarlar ve Hindistan…

LEADING ARTICLE

BAŞYAZIZübeyde KAVRAZ
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Ardent Mills, 
Mondelez Kanada 
değirmenini satın aldı

Ardent Mills acquires 
Mondelez Canada's 
Flour Mill
.........................................................

Ardent Mills has finalized the deal to purchase the Mondelez Canada flour mill. It is stated that the 
mill will serve food manufacturers across Canada.

Ardent Mills, Mondelez Kanada un değirmeninin alım işlemini tamamladı. Değirmenin, tüm Kana-
da’daki gıda üreticilerine hizmet sağlayacağı belirtiliyor.

Ardent Mills, the premier flour milling and Ingredient 
Company, shared that it has finalized the deal to pur-
chase the Mondelēz Canada flour mill located in On-
tario, Canada. The mill produces hard and soft wheat 
flour for its Canadian bakeries and a number of food 
manufacturing customers. The details of the transaction 
were not disclosed.

According to Ardent Mills, the Mississauga mill will 
add to its capabilities to serve food manufacturers 
across Canada, and will support Ardent Mills' vision 
of being the trusted partner in nurturing its customers, 
consumers and communities through innovative and 
nutritious grain-based solutions. More than 30 existing 
team members have joined Ardent Mills with the close 
of the transaction.

"We are nimble and entrepreneurial. Acquiring this mill 
is consistent with our strategies for growth and our de-
sire to help our customers win," said Dan Dye, Ardent 
Mills Chief Executive Officer. "There is a strong team in 
place at the mill, and we are pleased to have them join 
Ardent Mills. We expect a very smooth transition as we 
serve our Canadian customers and ultimately consum-
ers with safe, nutritious grain-based products. We are 
excited about this mill's future and we're confident we 
can leverage our innovation and supply chain capabili-
ties going forward."

Un değirmeni ve bileşenleri firması Ardent Mills, 
Kanada’nın Ontario eyaletinde bulunan Mondelez Ka-
nada un değirmeninin alım işlemini tamamladığını du-
yurdu. Alım işleminin detayları ise henüz açıklanmadı. 
Değirmen, Kanadalı fırıncılar ve çok sayıda gıda üreticisi 
müşteriler için sert ve yumuşak buğdaydan un üretimi 
gerçekleştiriyor. Ardent Mills, Ontario’nun Misissauga 
şehrindeki değirmenin tüm Kanada’daki gıda üreticileri-
ne hizmet vereceğini ve bu sayede Ardent Mills’in müş-
terilerine, tüketicilerine ve halka tahıl temelli yenilikçi ve 
besleyici çözümler sunan güvenilir bir ortak olma viz-
yonunu destekleyeceğini açıkladı. Firmanın 30’dan faz-
la çalışanı ise işlemin tamamlanmasıyla birlikte Ardent 
Mills’e katıldı. 

Ardent Mills CEO’su Dan Dye, konuyla ilgili olarak şun-
ları söyledi: “Bizler atik ve girişkeniz. Bu değirmeni satın 
almak, büyüme stratejimiz ve müşterilerimizin kazanma-
sına yardım etme arzumuzla paralel. Değirmende güçlü 
bir takım çalışması var ve biz de onların Ardent Mills’e 
katılmalarından çok memnunuz. Kanadalı müşterileri-
mize ve nihayetinde tüketicilerimize güvenli ve besleyici 
tahıl bazlı ürünler sunduğumuz için sorunsuz bir alım iş-
lemi gerçekleştirdiğimizi umuyoruz. Değirmenin geleceği 
konusunda heyecanlıyız ve inovasyonlarımızla tedarik 
zincirimizin kapasitesini ileriye taşımak konusunda da 
kendimize güveniyoruz.” 
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AGI Manitoba’da 
inovasyon merkezi kurdu

AGI opens 
innovation center 
facility in Manitoba
.................................................

Ag Growth International (AGI) opens a new innovation center in Manitoba, Canada. The new center 
provides 1161,2 square meter of office, shop and storage area and will be the hub for developing 
standardized agricultural products amongst AGI’s equipment catalogue.

Ag Growth International (AGI), Kanada Manitoba’da yeni bir inovasyon merkezi açtı. Yeni merkez 
1.161 metre karelik ofis, mağaza ve depolama alanları sunmakla birlikte, AGI’nin ekipman katalo-
ğundaki standart tarımsal ürünlerin geliştirilmesi için de bir merkez görevi görecek. 

Leading manufacturer of portable and stationary grain 
handling, storage and conditioning equipment, AGI’s 
new innovation center opened its doors in July and of-
fers their Research & Development team a collabora-
tive environment allowing the team to develop and test 
cutting edge technology to better serve the agricultural 
industry in the world. Located in Manitoba, a state of 
Canada, the new facility offers over 12,500 square feet 
of office, shop and storage space.

The AGI Innovation Centre will be the hub for devel-
oping standardized agricultural products amongst AGI’s 
entire equipment catalogue. This commitment to quality 
has helped AGI become one of the leading manufactur-
ers of grain handling, conditioning and storage equip-
ment.

“Bringing this group of top engineers together at the 
Innovation Centre will significantly enhance new prod-
uct development for all of the AGI brands. Innovation 
is a top priority at AGI and a key investment that sepa-
rates our products and brands from a very competitive 
landscape. We are committed to investing in produc-
tion, innovation and customer service to deliver an in-
dustry leading customer experience. This new Innova-
tion Centre marks a dedication to continue to produce 
new products, improvements to existing products as 
well as improvements to production processes that 
deliver higher quality products for our customers,” said 
Tim Close, President of AGI.

Portatif ve sabit tahıl işleme, depolama ve havalan-
dırma ekipmanlarının lider üreticilerden biri olan AGI’nin 
yeni inovasyon merkezi, Temmuz ayında kapılarını açtı. 
Merkez, Ar&Ge ekibine, dünya genelinde tarım endüst-
risine daha iyi hizmet vermek amacıyla en yeni tekno-
lojileri geliştirip test edebilmeleri için ortak bir çalışma 
alanı sunuyor. Kanada’nın Manitoba eyaletinde yer alan 
yeni tesis, 1.161 metre karelik ofis, mağaza ve depo-
lama alanı sağlıyor. AGI İnovasyon Merkezi, AGI’nin 
ekipman kataloğundaki standart tarım ürünlerinin ge-
liştirilmesi için de bir merkez olacak. Kaliteye yapılan 
bu katkı AGI’nin tahıl işleme, havalandırma ve depola-
ma ekipmanlarında öncü kuruluşlardan biri olarak yerini 
sağlamlaştırmasına yardımcı olacak. 

AGI Genel Müdürü Tim Close, konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: “En iyi mühendisleri İnovasyon Merke-
zinde bir araya getirmek, tüm AGI markalarında yeni 
ürünlerin geliştirilmesini destekleyecektir. İnovasyon 
AGI için yüksek önceliğe sahip olmakla birlikte, ürün-
lerimizi ve markalarımızı son derece rekabetçi bir or-
tamda ön plana çıkaran temel yatırımdır.  Endüstriye 
nitelikli bir müşteri deneyimi sunabilmek için kendimi-
zi üretim, inovasyon ve müşteri hizmetlerinde yatırım 
yapmaya adadık. Yeni İnovasyon Merkezi, hem yeni 
ürünlerin üretimine devam etmeye hem de müşterileri-
miz için yüksek kalitede ürünler sunan üretim prosesle-
rindeki ilerlemeye ve var olan ürünlerin iyileştirilmesine 
adanmışlığı gösteriyor.” 
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Mathews Company’den yeni uzaktan izleme sistemi

Rusya'da son 5 yılın en düşük buğday fiyatları

New remote monitoring system 
from Mathews Company

Lowest wheat prices of the last 5 years in Russia

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

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

Mathews Company (M-C) has launched its new 
and improved M-C Trax, a proprietary system 
that allows users to monitor their machine’s op-
eration from anywhere in the world. 

Efficient harvest and devaluation in ruble caused 
wheat prices in Russia be the lowest of the last 
5 years.

Mathews Company yeni ve geliştirilmiş M-C 
Trax ürününü piyasaya sürdü. Tescilli sistem, 
kullanıcılarına, makine işlemlerini dünyanın her 
yerinden izleme imkanı sunuyor.

Verimli hasat ve rubledeki devalüasyon, Rus-
ya’daki buğday fiyatlarının son 5 yılın en düşük 
seviyesine gerilemesine neden oldu.

USA based global manufacturer of high quality, inno-
vative agricultural equipment, Mathews Company (M-C) 
launched its new propriety system M-C Trax. Both end-
users and dealers will see enhancements to current fea-
tures as well as a number of added features to their M-C 
Trax system. Users will now have the ability to receive 
text message and/or e-mail alerts, view interactive trend-
ing screens that contain up to a 24-hour history of the 
dryer’s past performance, and look at detailed 3-hour 
historical performance data on a re-designed and more 
intuitive colorful display.  M-C Trax can be viewed on all 
types of platforms, including any smartphone, tablet, or 
computer with internet access.

“The historical and real-time data that the system pro-
vides can also help troubleshoot issues, reducing the 
amount of downtime a dryer might experience during the 
busy harvest season, where time is critical. M-C Dealers 
can view its customers’ dryers and help resolve issues 
simply by viewing the dryer’s performance that led up to 
the issue. The dealer can then walk the customer through 
a step by step resolution, avoiding the delay of scheduling 
a service technician to come out and troubleshoot and re-
solve the issue.” states Jeremy Kemp, Sales & Marketing 
Manager of Mathews Company. 

After an efficient harvest and sharp devaluation of ruble in 
Russia, wheat prices decreased to the lowest of the last 5 
years. According to the news of Vedomosti, official company 
of Egypt, Authority for Supply Commodities (GASC) which 
purchased 3,6 million tons of grain from Russia in 2014/15 
season purchased 170 tons of grain with 178,6 – 178,8 dol-
lars per ton from Russia at the first week of September. 

Yüksek kalitede inovatif tarımsal ekipmanların dünya ge-
nelinde üretimini yapan ABD merkezli Mathews Company 
(M-C), yeni tescilli sistemi M-C Trax’i piyasaya sürdü. Hem 
son kullanıcıların hem de satıcıların, M-C Trax sistemlerine 
eklenen bir dizi niteliğin yanı sıra mevcut özelliklerin de zen-
ginleştirildiğini görebilecekleri belirtiliyor. Yeni sistemle bir-
likte kullanıcılar, yazılı mesaj ya da elektronik posta uyarıları 
alabilecek, kurutucunun son performansına dair 24 saatlik 
interaktif eğilim ekranını görebilecek, yeni tasarım ve renk 
hassasiyeti daha yüksek bir ekranda son 3 saatin perfor-
mans datasına bakabilecekler. M-C Trax, akıllı telefonlar, 
tabletler ve internet bağlantısı olan bilgisayarlar da dahil 
olmak üzere tüm platformlardan izlenebilecek. 

Mathews Company Satış ve Pazarlama Müdürü Jeremy 
Kemp, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Sistemin sağla-
dığı geçmişe dönük ve gerçek zamanlı data, bir kurutucunun, 
zamanın çok kıymetli olduğu yoğun hasat sezonunda tecrübe 
edebileceği arıza süresini azaltıp sorun gidermeye de yarıyor. 

M-C satıcıları, müşterilerinin kurutucularını görebilir ve 
kurutucunun soruna yol açan performansını izleyerek so-
runların çözümüne yardımcı olabilir. Satıcı, servis teknisye-
ninin gelişini programlayıp sorunu çözmesi gibi uzun süreli 
işlemleri atlayarak müşteriye çözüme adım adım ulaşacağı 
yöntemi sunabilir.” 

Rusya’da verimli tahıl hasadı ve rublenin sert devalüasyo-
nu sonrasında, buğday fiyatları son 5 yılın en düşük seviye-
sine geriledi. Vedomosti Gazetesi’nde yer alan habere göre 
2014/15 sezonunda Rusya’dan 3,6 milyon ton tahıl satın alan 
Mısır’ın devlet şirketi General Authority for Supply Commoditi-
es (GASC), Eylül’ün ilk haftası da Rusya’dan 170 ton tahılı, ton 
başına 178,6 - 178,8 dolardan satın aldı.
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Tornum’dan CP Group’a 
iki tahıl kurutucusu

Two grain dryers from 
Tornum to CP Group
.........................................................

Tornum is delivering its second grain drier to CP group plant in Bangladesh, one of the world’s big-
gest feed manufacturers.

Tornum, dünyanın en büyük yem üreticilerinden CP Group’un Bangladeş’teki tesisine ikinci tahıl 
kurutucusunu teslim ediyor.

Wheat prices in Russia had reduced 
to the lowest in the world between 
24-30 August. It is stated that French 
wheat is sold 174,4 dollars at the first 
week of September. Price of wheat 
per ton was recorded as 198 dollars 
in Chicago Commodity Exchange on 
Friday, 4 September and this amount 
is 20 dollars more than Russia. 

Experts point out that grain market 
is being away from USA monopoly. 
For instance, while the share of Rus-
sia and Ukraine in grain export of Ni-
geria was 2 percent two years ago, this rate increased to 
17 percent today. 

Developing and manufacturing grain facilities, Swed-
ish company Tornum is installing driers at two different 
facilities in Bangladesh. One unit is already installed and 
started up in Birrgonj; installation of the second unit is 
being installed for the time being in Mirsharai. The dri-
ers are the first Tornum deliveries to Bangladesh. It is 
stated that the mixed flow dryers with Tornum which 
were installed in Bangladesh and patented “Intelligent 
Dryer Control“(IDC) are heated by biomass furnaces 
and equipped with dust separation control. 

“We are very pleased with being supplier to the world 
leading feed manufacturer and especially they selected 
our new patented control system being unique in the 
market and only applicable to Tornum dryers, said Per 
Larsson CEO of Tornum.”

24-30 Ağustos tarihleri arasında 
Rusya’daki buğday fiyatları, dünya-
daki en düşük seviyeye gerilemişti. 
Eylül’ün ilk haftası ise Fransa buğdayı-
nın 174,4 dolardan satıldığı belirtiliyor. 
Chicago Borsası’nda 4 Eylül Cuma 
günü buğdayın ton fiyatı 198 dolar ola-
rak kaydedildi ve bu miktar Rusya’dan 
yaklaşık 20 dolar daha fazla.

Uzmanlar, dünya tahıl piyasasında 
ABD’nin tekelinin giderek azaldığına 
dikkat çekiyor. Örneğin iki sene önce 
Nijerya’nın tahıl ithalatında Rusya ve 

Ukrayna’nın payı yüzde 2 iken, bugün bu oran yüzde 17’ye 
kadar yükseldi. 

Tahıl tesisleri geliştiren ve üreten İsveçli firma Tornum, 
Bangladeş’teki iki farklı tesiste kurutucularının kurulumu-
nu yapıyor. Birrgonj şehrindeki ünitelerden birinin kuru-
lumu tamamlandı ve faaliyete geçildi. Mirsharai şehrin-
deki ikinci ünitenin kurulumu ise halen devam etmekte. 
Kurutucular Tornum’un Bangladeş’te yaptığı ilk teslimat 
olma özelliğini taşıyor. Tornum’un Bangladeş’te kurulan 
ve “Akıllı Kurutucu Kontrolü” (IDC) olarak patenti alınan 
karışık akışlı kurutucuların, biokütle fırınlarında ısıtıldığı ve 
toz ayırma kontrolü donanımına sahip olduğu belirtiliyor. 

Tornum CEO’su Per Larsson konuyla ilgili olarak şunları 
söyledi: “Dünyanın önde gelen yem üreticisine ürün teda-
rik ettiğimiz ve özellikle de pazarda benzeri olmayan, pa-
tentli ve yalnızca Tornum kurutucularla çalışabilen kontrol 
sistemimizi seçtikleri için son derece memnunuz.”
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Nisshin Seifun 
kapasite artırıyor

Nisshin Seifun 
to expand capacity
.........................................................

Subsidiary of Nisshin Group, Canada based 
Roger Foods has decided to build a new flour 
milling unit in Vancouver. The new mill’s capac-
ity will increase more than 80 percent.

Nisshin Seifun iştiraki olan Kanada merkezli Roger Foods, Vancouver’da yeni bir un öğütme ünitesi 
inşa etmeye karar verdi. Yeni değirmenin kapasitesi yüzde 80’den fazla artacak.

As announced in its new management plan, Nisshin Sei-
fun Group is targeting a growth through strategic invest-
ments. As part of the plan, Rogers Foods, a subsidiary of 
Nisshin Flour Milling Inc. and the fourth largest flour mill-
ing company in Canada, has decided to build a new flour 
milling unit near Vancouver. Rogers plans to increase the 
new mill’s capacity by more than 80% with the new unit. 
Following the capacity increase, Rogers’ total combined 
capacity is expected to reach 770 Mt/day of wheat with 
an increase of approximately 50%. Also, the flour silo ca-
pacity will reach 1000 tons and wheat silo capacity will be 
approximately 3000 tons.  It is stated that the cost of this 
investment is 28 million dollars (3.4 billion yen).

Yeni yönetim planlarında açıklandığına göre, Nisshin Se-
ifun Group stratejik yatırımlarla büyümeyi hedefliyor.  Pla-
nın bir parçası olarak, Nisshin Flour Milling Inc.’in iştiraki 
olan ve Kanada’nın en büyük dördüncü değirmen firması 
sayılan Rogers Foods, Vancouver yakınlarında yeni bir un 
öğütme ünitesi inşa etmeye karar verdi. Rogers, yeni üni-
teyle değirmenin kapasitesini yüzde 80’den fazla artırmayı 
planlıyor. Kapasite artırımının ardından, Rogers’ın toplam 
kapasitesinin yaklaşık yüzde 50 artışla günde 770 tona çık-
ması bekleniyor. Aynı zamanda, un silo kapasitesinin 1000 
tona, buğday silo kapasitesinin de yaklaşık 3000 tona çık-
ması bekleniyor. Bu yatırımın maliyetinin ise 28 milyon dolar 
(3,4 milyar yen) olduğu belirtiliyor.

Salalah Mills Company kapasite artırıyor 

Salalah Mills Company to increase capacity
.......................................................................................................

The Board of Directors of Salalah Mills, an Oman com-
pany, decided to add a new flour mill with a production 
capacity of 600 Metric Tons per day. The project cost 
will be about RO 7.5 million. The new mill is expected to 
commence production in the first quarter of 2017.  

The new production expansion project comes within 
company’s strategy to promote the company as the 
biggest flour mill in Oman and one of the largest flour 
mills in GCC countries. The current production capac-
ity of Salalah Mills Company is 1,500 Metric Ton per 
day. The company reached 94% utilization in 2014 and 
100% utilization in the first half of 2015. The new expan-
sion will provide flour for growing demands in the do-
mestic market and export markets, which is sold under 
the brand name "Al Khareef." Which is known for it is 
premium quality.

Umman firması Salalah Mills Company’in Yönetim Ku-
rulu, şirket bünyesine günde 600 ton üretim kapasiteli 
yeni bir değirmenin daha eklenmesine karar verdi. Pro-
jenin maliyetinin yaklaşık 2,5 milyon dolar olacağı belir-
tiliyor. Yeni değirmenin 2017 yılının ilk çeyreğinde üretim 
faaliyetine başlaması bekleniyor. 

Yeni üretim genişletme projesi, şirketin kendisini 
Umman’ın ve en büyük, Körfez Arap ülkelerinin ise en 
büyük un değirmenlerinden biri olarak tanıtma strate-
jisinin bir parçası. Salalah Mills Company’nin mevcut 
üretim kapasitesi günde 1,500 ton. Şirket 2014 yılında 
yüzde 94, 2015 yılının ilk yarısında ise yüzde 100’lük ka-
pasite kullanımına erişti. Yeni genişlemeyle iç pazarda ve 
ihracat pazarlarındaki artan un talebinin karşılanacağı ve 
premium kalitesiyle bilinen “Al Khareef” markasıyla satış 
yapılacağı belirtiliyor.
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Omas completed the installation of a mill for Farmers 
Mill in New Zealand. The mill will produce 300 tons of soft 
or hard wheat flour in 24 hours in order to make flour for 
biscuits, cakes and any other type of baked goods. Omas 
planned and realized the project to the smallest detail: from 
designing the building to the supply of the mill, putting it into 
operation, and through to constant assistance in the post-
installation phase. It is stated that the larger-sized milling 
rollers (300 mm) and water-based cooling circuit installed 
in the New Zealand mill make it possible to maintain low 
temperatures during the intensive milling process, in order 
to preserve all of the rheological properties of the ultrafine 
flours. High-efficiency motors, pressure monitoring during 
pneumatic conveying, and finally, the Leonardo rolling mill 
that constantly recovers energy, all make it possible to keep 
power consumption down to minimum levels. It is also stat-
ed that the fully automated mill only needs one operator to 
start and manage production.

“Production of excellent-quality flour, unbeatable perfor-
mance at every level, energy savings, hygiene and speed: 
these were the client’s requests, which we satisfied in full” 
says Pietro Barbalarga, Sales Director at Omas. This is why 
we continue to optimize the quality of our equipment, con-
stantly seeking new developments so that we can continue 
to improve on the excellent products that are already at the 
top of the market”. 

Omas, Yeni Zelandalı Farmer Mill firması için başladığı de-
ğirmeninin kurulumunu tamamladığını duyurdu. Değirmen, 
bisküvi, kek ve diğer fırıncılık ürünlerin yapımında kullanılmak 
üzere, 24 saatte 300 ton yumuşak ya da sert buğday unu 
üretecek. Binanın tasarımından, değirmenin tedarikine, ope-
rasyona geçişten kurulum sonrası servis hizmetine kadar 
projenin en küçük detayının bile Omas tarafından planlandığı 
ve gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yeni Zelanda’daki değirmen-
de kurulu olan büyük boy öğütme valsi (300 mm) ve su bazlı 
soğutma devresi sayesinde yoğun öğütme prosesi sırasında 
düşük sıcaklığı muhafaza etmek ve ultra ince unun reolojik 
özelliklerini korumak mümkün olacak. 

Yüksek verimle çalışan motorlar, pnömatik taşıma sırasın-
da basınç takibi ve de sürekli enerji tasarrufu sağlayan Leo-
nardo valsli değirmen, enerji tüketimini minimum seviyelere 
indirecek. Aynı zamanda tam otomatik değirmenin üretime 
başlayabilmesi için tek bir operatöre ihtiyacı kaldığı da be-
lirtiliyor. 

Omas Satış Direktörü Pietro Barbalarga, konuyla ilgi-
li olarak şunları söylüyor: “Yüksek kalitede un üretimi, her 
seviyede benzersiz performans, enerji tasarrufu, hijyen ve 
hız: Bunlar müşterinin ihtiyaçlarıydı ve biz bunları tamamen 
karşılayabildik. İşte bu yüzden ekipmanımızı en iyi düzeye 
çıkarmaya ve devamlı olarak yeni gelişmeleri takip etmeye 
devam ediyoruz. Böylece, zaten pazarda en üst seviyede 
olan üstün ürünlerimizi geliştirmeye devam edebiliyoruz.” 

Omas, Yeni Zelanda’daki un değirmeninin 
kurulumunu tamamladı

Omas completes the installation 
of flour mill in New Zealand
.......................................................................................

Omas completed the installation of a flour mill for Farmers Mill, the manufacturer and marketer of 
high quality flour and specialty grains in New Zealand.

Omas, yüksek kalitede un ve spesiyal tahılların üretimini ve pazarlamasını yapan Yeni Zelandalı 
firma Farmers Mill için kurduğu un değirmenini tamamladı.
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Alapala’dan Mardin’e 
anahtar teslim dev proje

Turnkey project 
from Alapala to Mardin
.........................................................

Turkey’s largest capacity single line flour mill is constructed in Mardin with Alapala technology.

Türkiye’nin tek hat olarak en büyük kapasiteli un fabrikası Alapala teknolojisiyle Mardin’de kuruldu.

Karaboğalar Flour Mill was completed at a record time 
about 5 months in Mardin Organized Industrial Zone with 
600T/24h of wheat processing capacity, and came on 
stream in July 2015. 

The facility, constructed in order to meet the require-
ment of quality flour especially in Iraq and Syria, has the 
characteristic of being the largest capacity flour mill as 
single line of the region and Turkey at the same time. In 
the project which was completed with high quality stan-
dards hygiene has been prioritized.  

In the mill, equipped with full automatic PLC control, 
Alapala’s latest technology milling machines Smilago II, 
Arion and Aurora have been used. 

The mill, placed in an 8-storey building, with many high-
level features in terms of technology and operation, proves 
the success of Turkish industry in the international arena. 

Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde, inşası 5 ay gibi 
kısa bir sürede tamamlanan Karaboğalar Un Fabrikası 
toplamda 600 Ton/gün buğday işleme kapasitesiyle Tem-
muz 2015’te faaliyete geçti.

Türkiye’ye komşu olan özellikle Irak ve Suriye’deki kaliteli 
un ihtiyacını gidermek amacı ile kurulan tesis aynı zamanda 
bölgenin ve Türkiye’nin tek hat olarak en büyük kapasiteli 
un fabrikası olma özelliğini taşıyor. Yüksek kalite standart-
larında tamamlanan projede hijyen ön planda tutuldu. 

Tam otomatik PLC kontrollü olma özelliğiyle dikkat çeken 
değirmende; Alapala Makina ’nın son teknoloji ürünü de-
ğirmen makinaları Similago II, Arion ve Aurora da kullanıldı. 

8 katlı bina üzerine kurulu, teknoloji ve işletme alt yapısı 
açısından birçok üst düzey özelliğe sahip değirmen, Türk 
sanayisinin uluslararası arenada  kat ettiği yolun gerçek 
bir kanıtı niteliğinde.

TMO mısır alım fiyat ve politikalarını açıkladı

TMO announced purchase price 
and policies for corn
.....................................................................................................

Turkish Grain Board (TMO) announced purchase 
price and policies for corn in 2015 period. Ac-
cording to this, intervention purchase price for 
corn will be 725 TL per ton in 2015.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2015 dönemi mı-
sır alım fiyat ve politikalarını açıkladı. Buna göre 
2015 yılında mısır müdahale alım fiyatı, ton ba-
şına 725 TL olacak.

Turkish Grain Board (TMO) announced corn pur-
chase price and policies for 2015 in a statement on 3 
September.  According to the statement, intervention 
purchase price for corn will be 725 TL in 2015. In addi-
tion to this price, support payment for fertilizer, diesel 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 3 Eylül’de gerçekleştirdi-
ği bir açıklama ile 2015 yılı mısır alım fiyat ve politikalarını 
açıkladı. Açıklamaya göre 2015 yılında mısır müdahale 
alım fiyatı ton başına 725 TL olacak. Bu fiyata ilave olarak 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ton başı-
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and soil analysis through 40 TL Premium payments per 
ton provided by the Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock. It is stated in the announcement of TMO 
that intervention purchase price determined as 725 TL 
increased to 780 TL/ton though the supports of 55,4 
TL/ton given by the Ministry; and that producers will 
make profit of 70 percent and 311 TL per ton with this 
price. Price of corn for January 2016 is stated to be 
825 TL/ton. 

Emphasizing in its announcement that this is the high-
est corn harvest in the history of the republic is expected, 
TMO reminded that corn production which was 5,95 mil-
lion tons in 2014 will reach to 6,3 million tons in 2015 by 
increasing 5,9 percent. 

Starting corn purchase with written contract since 20 
August, TMO announced that it purchased 54 thousand 
254 tons with written contract and it will start purchases 
in advance or on deposit. 

na 40 TL prim ödemesi ile gübre, mazot ve toprak analizi 
gibi destek ödemeleri de yapılacak. TMO’nun duyurusun-
da 725 TL/ton olarak belirlenen müdahale alım fiyatının, 
Bakanlık tarafından verilen 55,4 TL/ton prim ve diğer 
desteklerle birlikte 780 TL/tona yükseldiği; açıklanan bu 
fiyatla üreticinin maliyete göre %70 oranında, ton başına 
da 311 TL kâr elde edeceği belirtmektedir. Mısırın 2016 
yılı Ocak ayı satış fiyatı da 825 TL/ton olarak açıklandı.

Açıklamasında bu yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
mısır rekoltesinin beklendiğini de vurgulayan TMO, 2014 
yılında 5,95 milyon ton olan mısır üretiminin 2015 yılında 
%5,9 artış göstererek 6,3 milyon tona ulaşacağının tah-
min edildiğini hatırlattı. 

20 Ağustos’tan itibaren taahhütname karşılığı mısır 
alımlarına başlayan TMO, bugüne kadar toplam 54 bin 
254 ton taahhütname karşılığı mısır alımı gerçekleştirildi-
ğini ve 4 Eylül itibariyle de peşin ve emanet mısır alımları-
na başlanacağını duyurdu. 
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Esit Elektronik’ten uzaktan erişim için Ethernet Cloud

Ethernet Cloud from Esit Elektronik 
for remote access
.................................................................................................................................

Esit Ethernet Cloud equipment, which was developed by 
Esit Elektronik Sistemler İmalat ve Tic. Ltd. Şti. is consid-
ered as a revolutionary innovation that enable us to reach 
data in indicators with remote access via Esit Cloud Server, 
to monitor real time and to obtain time-based reports. 

Esit Elektronik Sistemler İmalat ve Tic. Ltd. Şti. tarafın-
dan geliştirilen Esit Ethernet Cloud cihazı, Esit Bulut Sunu-
cusu (Cloud Server) üzerinden indikatörlerinizdeki değerlere 
uzaktan erişmenizi, gerçek zamanlı izlemenizi ve zamana 
bağlı rapor alabilmenizi sağlayan devrim niteliğinde bir yeni-

Matlı Yem, 
Endress+Hauser’i tercih etti

Matlı Yem preferred 
Endress+Hauser
...................................................

One of the leading brands of Turkish feed in-
dustry, Malı Yem preferred Endress+Hauser for 
Endress+Hauser level measurement applica-
tions in its feed plant in Samsun.

Türkiye yem sektörünün önde gelen markalarından Matlı Yem, Samsun’daki yem tesisinde,  seviye 
ölçümü uygulamalarında Endress+Hauser’i tercih etti.

With its level measurement applications in feed silos, 
Endress+Hauser prove its success in food industry in 
which it is world leader. Product Manager of the com-
pany, Elif Sarıhan stated that Samsun plant project which 
started with Matlı Yem Company in Turkey last year and 
was represented successfully this year is one of the most 
beautiful examples of this. 

Giving information about the project in Matlı Yem, Sarıhan 
said: “Matlı is a food group operating in order to meet Tur-
key’s protein need. The group is 276th biggest company in 
Turkey and 3rd one in agricultural operations with its more 
than 500 employees, 425 branches and 2000 suppliers. 

In feed plant that the company completed last year and 
is located on an area of 19.000 m² in Samsun Food Orga-
nized Industry Region, Levelflex FMP56/57 series guid-
ed radars in continuous level measurement, Soliswitch 
FTE30 pedal type keys were preferred in limit level mea-
surement. In the plant which has a production capacity of 
50 ton/hour, there are 30 raw materials (2.750 m³ in total) 
and 42 product silo (3.000 m³ in total).”

Saying that 75 Levelflex FMP56/57 and 75 Soliswitch 
FTE30 equipment were delivered with its substitutes in 
the plant, Elif Sarıhan stated that commissioning is final-
ized and their information was transferred safely to the 
automation system of the company. 

Endress+Hauser, dünyada lider konumda olduğu gıda 
endüstrisindeki başarısını yem silolarında seviye ölçümü uy-
gulamalarıyla kanıtlıyor. Firmanın Ürün Yöneticisi Elif Sarıhan, 
Türkiye’de Matlı Yem firması ile birlikte geçen yıl başlayan 
ve bu yıl başarıyla teslim edilen Samsun fabrikası projesinin 
bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtiyor. 

Matlı Yem’deki projeyle ilgili bilgi veren Sarıhan, şun-
ları aktarıyor: “Matlı, Türkiye’nin protein ihtiyacını karşıla-
ma hedefiyle faaliyet gösteren bir gıda grubudur. Grup, 
500’ün üzerinde çalışanı, 425 bayisi ve yaklaşık 2.000 
tedarikçisi ile Türkiye'nin en büyük 276. şirketi, tarımsal 
faaliyetler alanında da en büyük 3. şirketidir.

Firmanın geçen sene tamamlamış olduğu Samsun Gıda 
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 19.000 m² alan üzerine 
kurulu yem tesisinde, sürekli seviye ölçümünde Levelflex 
FMP56/57 serisi kılavuzlu radarlar, limit seviye ölçümünde 
ise Soliswitch FTE30 pedal tip anahtarlar tercih edilmiş-
tir. 50 ton/saat üretim kapasitesine sahip tesiste, 30 adet 
(toplamda 2.750 m³) hammadde ve 42 adet (toplamda 
3.000 m³)  mamul silosu mevcuttur.”

Tesise yedeklerle beraber toplamda 75 adet Levelflex 
FMP56/57 ve 75 adet Soliswitch FTE30 cihazı teslim edil-
diğini söyleyen Elif Sarıhan, devreye alma işleminin tamam-
landığının ve firmanın otomasyon sistemine güvenilir bir şe-
kilde seviye bilgilerinin iletildiğini aktarıyor.
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With the new Esit Ethernet Cloud equipment 
that it has developed recently, Esit Elektronik 
provides an opportunity for its customers to 
reach the data on indicators and also synchro-
nized follow-up and to obtain time-based re-
ports via Esit Cloud Server. 
Esit Elektronik, geliştirdiği yeni Esit Ethernet 
Cloud cihazı ile müşterilerine Esit Bulut Su-
nucusu üzerinden indikatörlerdeki değerlere 
uzaktan erişim, eş zamanlı takip ve zamana 
bağlı rapor alma imkanı sunuyor.

In the information note of the company about the prod-
uct, it is stated: “By having just one Esit Ethernet Cloud 
equipment for one indicator, you can reach all your in-
dicators for free via Esit Cloud Server and evaluate in-
formation storaged indefinitely in various report formats.  
While your informations safety is provided through high 
level security features, you can obtain reports for various 
time periods from minutes to year and monitor weighing 
process in your business from far away.”

Esit Cloud Porgramme enable Esit customers to moni-
tor real-timely and report their ECI indicators regardless 
of difference between mobile and desktop PC. 

lik olarak nitelendiriliyor.
Firmadan ürünle ilgili yapılan bilgilendirmede şunlar aktarılı-

yor: “Sadece her bir indikatörünüz için bir Esit Ethernet Cloud 
cihazı satın alarak, tüm indikatörlerinize Esit Bulut Sunucusu 
üzerinden ücretsiz erişebilir ve süresiz olarak depolanan bilgi-
leri muhtelif rapor formatlarında çıkararak değerlendirebilirsiniz. 
Üst seviye güvenlik özellikleriyle bilgi güvenliğiniz korunurken, 
dakikadan yıla kadar farklı zaman dilimleri için raporlar alabilir 
ve işletmelerinizdeki tartım işlemlerini uzaktan izleyebilirsiniz.”

Esit Cloud yazılımı, Esit müşterilerine, sahibi oldukları ECI in-
dikatörlerini mobil ya da masaüstü PC farkı gözetmeksizin ger-
çek zamanlı olarak izlemelerini ve raporlayabilmelerini sağlıyor.
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Golda Gıda’nın hedefi 
100 ülke

Target of Golda Gıda 
is 100 countries
.........................................................

Making 5.6 million TL investment this year, Golda Gıda is planning to increase the number of the 
countries it exported to 100 by focusing on promotion of Beyşehir lentil and Çumra beans.

Bu yıl 5.6 milyon TL'lik yatırım planlayan Golda Gıda, Beyşehir mercimeği ve Çumra fasulyesinin 
tanıtımına ağırlık vererek ihracat yaptığı ülke sayısını 100’e çıkarmaya hazırlanıyor.

Kombassan’s investment in food industry, Golda Gıda 
focused on projects that it expected to give a new impulse 
to the industry. According to the news of Dünya Gazetesi, 
the company which is planning to increase capacity and 
machinery investment is interested in international promo-
tion of Beyşehir lentil and Çumra beans of which produc-
tion is limited and taste is peculiar. Being prepared to de-
velop a project to increase production areas, the company 
expects support from authorities for the work mentioned 
above.  

Making a statement about the issue, General Manager 
of Golda Gıda, Fatih Doğan says: “We aim to support both 
for seeds and for production of these two products and 
promote them abroad. This is not a project we can do 
alone. We will ask for support from authorities.” 

Emphasizing that they are targeting to increase the 
number of the countries they export to 100 in the follow-
ing years, Doğan states that they entered new markets 
this year and exported products to Japan, India and China 
in this scope. Doğan states that South America is among 
the targeted markets. 

TECHNOLOGY INVESTMENTS WILL CONTINUE 
Giving information about investments, Doğan stated 

they will purchase flour packaging machine for capacity 
increase and double or triple wafer production. Emphasiz-
ing that their most important investment is cogeneration 
plant for electricity production, Doğan said they are plan-
ning to commission the plant that will become operational 
with an investment of 800 thousand euro. 

Kombassan’ın gıda alanındaki yatırımı Golda Gıda, 
sektöre yeni bir soluk getirmesini planladığı projelere 
odaklandı. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre; 
kapasite artırımı ve makine yatırımı planlayan şirket, üre-
timi kısıtlı olan ve kendine has bir lezzeti bulunan Bey-
şehir mercimeği ile Çumra fasulyesini yurtdışında tanıt-
maya talip. Bu kapsamda üretim alanlarını artıracak bir 
proje geliştirmeye hazırlanan şirket, yetkililerden de söz 
konusu çalışma için destek bekliyor. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Golda Gıda Genel 
Müdürü Fatih Doğan, “Biz bu iki ürünün hem tohumuna 
hem üretimine destek sunmayı ve ürünleri yurtdışında 
da tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu bizim tek başımıza yapa-
bileceğimiz bir proje değil. Yetkililerle görüşerek destek 
isteyeceğiz.” diyor.

Önümüzdeki yıllarda ihracat yaptıkları ülke sayısını 
100’e çıkarmayı hedeflediklerini de vurgulayan Doğan, 
bu yıl yeni pazarlara adım attıklarını bu kapsamda Ja-
ponya, Hindistan ile Çin’e ürün gönderdiklerini belirtiyor. 
Doğan, hedef pazarları arasında ise Güney Amerika’nın 
yer aldığını belirtiyor.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI DEVAM EDECEK
Yatırımları hakkında da bilgi veren Doğan, kapasite 

artırımı için un paketleme makinesi alacaklarını, gofret 
üretimini iki hattan üç hatta çıkaracaklarını belirtti. En 
önemli yatırımlarının ise elektrik üretimi için kojeneras-
yon tesisi olduğunu vurgulayan Doğan, 800 bin euroluk 
yatırıma hayata geçirecekleri tesisi önümüzdeki yıl dev-
reye almayı planladıklarını söyledi. 
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Bulgurun ihracatı 
yüzde 5 arttı

Bulghur exports 
increased 5 percent
............................................

Surur Aydın, The President of Turkish Pasta, Bul-
gur, Pulses and Vegetable Oil promotion Group 
(MBTG) announced that bulghur exports in-
creased 5 percent compared to the previous year. 
Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanı-
tım Grubu (MBTG) Başkanı Surur Aydın, bulgur ih-
racatının geçen yıla göre yüzde 5 arttığını açıkladı.

Being indispensable in Turkey until very recently, bul-
ghur became a wanted product again both across the 
country and globally recently. Making a statement to the 
press, Surur Aydın, The President of Turkish Pasta, Bul-
gur, Pulses and Vegetable Oil promotion Group (MBTG) 
said: “with the contribution of the promotion studies we 
made, bulghur started to be demanded at desired level. 

Mentioning that bulghur export was 213 thousand 
tons last year, Aydın quoted: “we exported 142 thou-
sand tons in the 8 month period of the last year. We 
reached 150 thousand tons by having an increase of 
5 percent in the same period of this year despite all 
the problems in the world. We obtained 87 million dol-
lars with this export, but we expect the real increase in 
the remaining months of this year, because in the last 
months of the year, especially in September, Bulghur 
export increases. At the end of the year, we expect the 
rise to have momentum.” 

Türkiye’de yakın zamana kadar sofraların vazgeçilmezi 
olan bulgur, son dönemlerde hem ülke genelinde hem de 
dünya çapında yeniden aranan bir ürün haline gelmeye 
başladı. Konuyla ilgili basına bir açıklama yapan Makarna, 
Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu (MBTG) 
Başkanı, “Yaptığımız tanıtım çalışmalarının da büyük kat-
kısıyla bulgur artık istenen seviyede ilgi görmeye başladı.” 
dedi.

Bulgur ihracatının geçen yıl 213 bin ton olduğunu kay-
deden Aydın, şunları aktardı: “Geçen yılın 8 aylık döne-
minde yaklaşık 142 bin ton ihracat gerçekleştirmiştik. Bu 
yılın aynı döneminde de dünyadaki tüm olumsuzluklara 
rağmen ihracatta yüzde 5'lik artış yakalayarak 150 bin 
tona ulaştık. Bu ihracattan da yaklaşık 87 milyon dolarlık 
gelir elde ettik ama biz asıl artışı, yılın geri kalan ayların-
da bekliyoruz. Çünkü yılın son aylarında, özellikle de Eylül 
ayında bulgur ihracatı daha da artar. Yılsonu geldiğinde 
artışın daha da ivme kazanmasını bekliyoruz.”
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Tehlike tüm pirinç çeşitlerinde

Danger in all rice varieties
..................................................................

Statements of Şemsi Bayraktar, the president of The 
Union of Turkish Agricultural Chambers that he received 
many complaints about that recently imported, low quality 
and cheap rice resembling Osmancık rice is merged with 
domestic products and sold with high prices disturbed 
both producers and consumers nowadays when paddy 
harvest is expected to increase 10 percent. 

evaluating the issue, Mehmet Erdoğan, the President of 
Sezon Pirinç pointed out that there are companies causing 
an unfair competition by merging cheap imported rice into 
not only Osmancık rice but also all the rice varieties. Point-
ing out that this is one of the most significant problems in 
the market, Mehmet Erdoğan said: “Because this kind of 
mixed rice does not result in good pilaf, it breaks the sat-
isfaction of the consumers and consumers lose their inter-
est in rice. This situation which literally means misleading 
the consumers should be definitely prevented.”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar’ın, 
son günlerde pirinçte, Osmancık çeşidine benzeyen, ithal, 
düşük kaliteli ucuz pirinçlerin yerli ürünle karıştırılarak yüksek 
fiyattan satıldığı yönünde yoğun şikayetler aldıkları şeklinde-
ki açıklamaları, çeltik hasadından yüzde 10 yüksek rekolte 
beklendiği bugünlerde üreticiyi de tüketiciyi de rahatsız etti. 

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Sezon Pirinç Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, yalnızca Osman-
cık pirincinde değil, Türkiye’de satılan tüm çeşitlerin içine 
ucuz ithal pirinç karıştırılarak haksız fiyat rekabeti yapmak 
isteyen firmaların bulunduğuna dikkat çekti. Bunun piya-
sadaki en önemli sorunlardan biri olduğuna işaret eden 
Mehmet Erdoğan, “Çünkü bu tür karışık pirinçler iyi bir pi-
lav sonucu vermediği için tüketicinin tatminini düşürmek-
te, tüketicinin pirince olan ilgisini de azaltmaktadır. Aslın-
da tüketicinin tam olarak aldatılması anlamına gelen bu 
durumun mutlak suretle önlenmesi gerekmektedir.” dedi.

Endonezyalı Interflour, 
Vietnam un değirmenini 
satın aldı

Indonesia’s Interflour 
acquires Vietnam 
flour mill
........................................................

Running seven mills across Asia territories, includ-
ing Indonesia, Malaysia, Turkey and Vietnam, Interflour 
which is a top flour miller in the region acquired a flour 
mill in Vietnam for $4 million, as it is stated.  According 
to the news of Dealstreetasia.com, although the facility 
in Central Vietnam has a modest capacity of only 220 
tons per year, it plays a vital part in helping Interflour 
reveal its expansion plan to become one of the world’s 
five largest flour processors by 2018. Greg Harvey, 
chief executive of Interflour says that the plant will be 
expanded in a three hectare area located near the Inter-
flour Cai Mep Agri Port in Ba Ria – Vung Tau province.  
Vietnam’s largest flour mill and a malt processing fac-
tory will come to operation in the same region in 2017, 
Harvey reportedly said.

Endonezya, Malezya, Türkiye ve Vietnam da dahil ol-
mak üzere, Asya kıtası boyunca yedi değirmende faali-
yetlerini sürdüren ve bölgenin önde gelen un değirmenci-
lerinden biri olan Interflour’un, Vietnam’daki bir değirmeni 
4 milyon dolara satın aldığı belirtiliyor. Dealstreetasia.com 
sitesindeki habere göre, Vietnam’daki değirmenin yıllık 
220 ton gibi mütevazi bir kapasitesi olmasına rağmen, 
Interflour’un genişleyerek 2018 yılına kadar dünyanın en 
büyük 5 un işleyicisinden biri olma planını açığa çıkarma-
sını sağlıyor. Interflour CEO’su Greg Harvey, tesisin Vung 
Tau şehrinde bulunan Interflour’a ait limanın yakınlarında-
ki 3 hektarlık bir alanda genişletileceğini belirtiyor. Har-
vey, aynı bölgede 2017 yılında Vietnam’ın en büyük un 
değirmeni ve malt işleme tesisinin faaliyete geçeceğini de 
sözlerine ekledi.
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7th International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling 
Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition

19-22 April-Nisan 2018

HALL:  1-2-3-4
İstanbul Expo Center - İstanbul Fuar Merkezi

7. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen 
Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı

Parantez
Fuarcılık / Fair

BU FUAR 5174 KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE 

BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR  

pulses
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www.idma.com.tr
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DEĞİRMENCİLİKTE KALİTE 
KONTROL VE LABORATUVAR

Quality control in milling can be categorized into two titles as raw material 
and end product analyses. Raw material, namely quality control of wheat is 
significant for a quality and steady production; quality control of flour which 
is also end product is the key for customer satisfaction.

Un değirmenciliğinde kalite kontrol, hammadde ve nihai ürün analizleri olmak 
üzere iki başlık altında toplanabilir. Hammadde, yani buğdayın kalite kontrolü, 
kaliteli ve istikrarlı bir üretim için önemlidir; nihai ürün olan unun kalite kont-
rolü ise müşteri memnuniyetinin anahtarıdır.

Quality control in milling can be consid-
ered with two titles. First one is the qual-
ity control of wheat (or other grains to be 
grinded). Primary and the most important 
condition of quality flour production that is 
suitable to the requirements are raw mate-
rial’s having features to show targeted re-
sult. With detailed analyses to be done only 
in an equipped laboratory, it is determined if 
raw material has proper features or not. In a 
milling plant, having no laboratory to make 
raw material analysis is the first and biggest 
handicaps for providing stability in quality 
because if you do not know the features 
and structure of wheat you cannot be sure 
about how to process it and comply with the 
standards in production. 

The second title in quality control is qual-
ity control of end product. Quality control 
of flour is one of the most important ways 
to provide customer satisfaction. Analyz-
ing the suitability of manufactured flour to 
production of targeted flour product enables 
to step in before selling the product to cus-
tomer and prevent the possible dissatisfac-
tion of customers. For details about quality 
control and laboratory, you can view articles 
and interviews in the cover story. 

Değirmencilikte kalite kontrol, iki başlık altın-
da değerlendirilebilir. Bunlardan ilki hammad-
denin, yani buğdayın (veya öğütülecek diğer 
tahılların) kalite kontrolüdür. İstenen özelliklere 
sahip, kaliteli bir un üretiminin öncelikli ve en 
önemli koşulu; hammaddenin hedeflenecek 
sonucu verecek özelliklere sahip olmasıdır. 
Hammaddenin uygun özelliklere sahip olup ol-
madığı ise ancak donanımlı bir laboratuvarda 
yapılacak ayrıntılı analizlerle belirlenebilir. Bir 
değirmencilik işletmesinde hammaddeyi analiz 
edecek bir laboratuvarın bulunmaması, kalite-
de istikrarın sağlanmasının önündeki ilk ve en 
büyük engellerden birisidir. Çünkü buğdayın 
özelliklerini ve yapısını bilmiyorsanız, nasıl işle-
meniz gerektiğinden de emin olamazsınız ve 
üretimde bir standart sağlayamazsınız.

Kalite kontroldeki ikinci başlık ise nihai ürü-
nün, yani unun kalite kontrolüdür. Unun kalite 
kontrolü, müşteri memnuniyetini sağlamanın 
en önemli yollarından birisidir. Çünkü üretilen 
unun, hedeflenen fırıncılık ürünün üretimine 
uygunluğunu analiz etmek, ürünü müşteriye 
satmadan önce gerektiğinde iyileştirme yap-
maya ve müşterinin olası memnuniyetsizliğini 
ortadan kaldırmaya imkan verir. Kalite kontrol 
ve laboratuvarla ilgili ayrıntılar için dosyamızda-
ki makale ve röportajları inceleyebilirsiniz.

QUALITY CONTROL AND 
LABORATORY IN MILLING
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"A fully equipped laboratory, R & D and innovation efforts are essential in milling for sustainable 
quality, ensuring continuity in standard production, and absolute customer satisfaction."

In milling, laboratory is the most important unit of the 
production process. Wheat is subjected to a series of 
analyses from the moment it arrives to the facility for pro-
cessing up to becoming flour and being packaged.

The main factors that determine the quality of the flour are 
carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins, which 
are the basic components of wheat. The important factors 
affecting the quality of the dough are alpha amylase, lipase, 
hemicellulase and glucose oxidase enzymes. The most 
important protein that is mostly found in wheat and allows 
dough to become bread, is gluten with basic components 
of gliadine and glutenine. They are found naturally in the 
context of wheat, but their quantities are not often sufficient. 
Following the determination of present amounts based on 
ppm, and the addition of required amounts to the flour 

“Sürdürülebilir kalite ile standart üretimde devamlılığın sağlanması ve mutlak müşteri memnuni-
yeti için değirmencilikte tam donanımlı laboratuvar, ar-ge ve innovasyon çalışmaları şarttır.”

Değirmencilikte üretim prosesinin en önemli birimi la-
boratuvardır. Buğday, işlenmek için tesise geldiği andan 
itibaren un olup paketleninceye kadar bir dizi analize tabi 
tutulur.

Unun kalitesinde belirleyici olan ana unsurlar, buğdayın 
temel bileşenleri olan karbonhidratlar, yağlar, proteinler, 
mineraller ve vitaminlerdir. Hamurun kalitesine etki eden 
önemli unsurlar ise alfa amilaz, lipaz, hemiselülaz ve gli-
koz oksidaz enzimleridir. En çok buğdayda bulunan ve 
una ekmek olabilme özelliğini veren en önemli protein ise 
temel bileşenleri gliadin ve glutenin olan glutendir. Bunlar 
doğal olarak buğdayın içeriğinde bulunmaktadırlar ancak 
çoğu zaman yeterli miktarlarda değillerdir. Ppm bazında 
mevcut miktarların belirlenerek yine ppm bazında ihtiyaç 
duyulan miktarlar una katıldıktan sonra hedeflenen üretim 

Değirmencilikte 
Laboratuvarın Önemi

Importance 
of Laboratory 

in Flour Milling
.......................................................

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

Mehmet Şerif GÜLTAY
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again based on ppm, the following analyses I will indicate 
below must be performed by using water, dilute brine, alco-
hol, dilute alcohol, weak acids and bases until the targeted 
production parameters are brought to the desired level. In 
general terms, these analyses consist of the following;

1. Physical analyses
2. Physicochemical analyses
3. Enzymic balance optimization
4. Rheological balance optimization
5. Coordination and harmonization of enzymic balance 

and rheological balance
6. Compliance of the targeted production with quality 

parameters 
7. Test production

ANALYSES REQUIRED FOR WHEAT AND FLOUR
1. Physical Analyses: It is the pre-analysis, which in-

clude the compatibility of raw material samples to quality 
criteria, and comprise appearance, odor, moisture, in-
sect damage, undersized grains, diseased grains, turned 
grains, foreign matter and hectoliters.

2. Physicochemical Analyses: They are the analyses 
of ash, gluten, index, sedimentation, delayed sedimenta-
tion, fn and ffn, which are performed by using water, salt 
and chemicals after the conversion of raw materials into 
flour under optimum conditions. 

3. Enzymic Balance Optimization: In this analysis, it is 
aimed to convert raw material into flour in accordance with 
the production plan following its roasting under optimum con-

parametreleri istenilen düzeye getirilinceye kadar su, sey-
reltik tuzlu su, alkol, seyreltik alkol ile zayıf asit ve bazlar 
kullanılarak aşağıda belirteceğim analizlerin yapılması ge-
rekmektedir. Bu analizler, genel itibariyle şunlardan oluş-
maktadır;

1. Fiziksel analizler
2. Fizikokimyasal analizler
3. Enzimik denge optimizasyonu
4. Reolojik denge optimizasyonu
5. Enzimik denge ile reolojik denge koordinasyonu ve 

uyumu
6. Hedeflenen üretimin kalite parametrelerine uyumu
7. Test üretimi

BUĞDAY VE UN İÇİN GEREKLİ ANALİZLER
1. Fiziksel Analizler: Hammaddeden alınan örneklerin 

kalite kriterlerine uygunluğunu içeren görünüm, koku, rutu-
bet, haşere tahribatı, cılız tane, hastalıklı tane, dönük tane, 
yabancı madde ve hektolitreyi kapsayan ön analizdir.

2. Fizikokimyasal Analizler: Hammaddenin optimum 
şartlarda un haline getirilmesinden sonra su, tuz ve kim-
yasal maddeler kullanılarak yapılan kül, gluten, indeks, 
sedimantasyon, gecikmeli sedimantasyon, fn ve ffn ana-
lizleridir.

3. Enzimik Denge Optimizasyonu: Bu analizle, ham-
maddenin, optimum şartlarda tavlanmasının akabinde üre-
tim planına uygun bir şekilde un haline getirilmesi ve unda 
bulunan enzimlerin ppm bazında dengelenerek kaliteli ve 
işlenebilir bir hamur yapısının sağlanması amaçlanır.
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ditions, and to obtain a high quality and processable dough 
structure by the balancing of flour enzymes on ppm basis.

4. Rheological Balance Optimization: It aims to pro-
vide optimization of the flour manufactured under optimum 
conditions, in terms of quality parameters by determining 
its water holding capacity, stability, energy, elasticity, re-
sistance, gluten structure and the quality of its gluten.

5. Coordination Of Enzymic Balance And Rheological 
Balance: External enzymes are added to the flour, which 
is manufactured under optimum conditions in accordance 
with the production plan, in required ppm amounts. The 
coordination of enzymatic and rheological balance aims 
to determine the adverse or beneficial effects of these en-
zymes to the dough and to provide rheological balance.

6. Compliance of the Manufactured Flour With Quality 
Parameters: With this analysis, it is aimed to test the compli-
ance of the flour to parameters and criteria in accordance with 
its purpose of production (such as for baklawa, pastry, phyllo, 
lavash, pitta, flatbread, bread, biscuit, cookie or shredded wheat 
dessert...), and to provide its compliance to quality parameters.

7. Test Production: The flour is kneaded suitably to its 
purpose of production, converted to a dough, and the ob-
tained dough is processed and cooked, again in accordance 
with the same purpose. Thus, the compliance and quality of 
the baked product, dough and flour used are tested.

The analyses and tests I indicated above are performed with 
devices, which are successful in their field, fast, and can give 
accurate results. In the past all of the mentioned devices were 
of foreign origin, whereas today, quality domestic devices (with 
Turkish origin) are ready to serve in our laboratories, thanks 
to successful studies of Turkish engineers and entrepreneurs.

A fully equipped laboratory, R & D and innovation efforts are 
essential in milling for sustainable quality, ensuring continuity 
in standard production, and absolute customer satisfaction.

4. Reolojik Denge Optimizasyonu: Optimum şartlar-
da üretilen unun, su tutma kapasitesi, stabilitesi, enerjisi, 
elastikiyeti, direnci ile gluten yapısını ve glutenin kalitesini 
belirleyerek unun kalite parametreleri açısından optimi-
zasyonunu sağlamayı amaçlar.

5. Enzimik Denge ile Reolojik Denge Koordinasyonu: 
Üretim planına uygun olarak optimum şartlarda üretilen 
una, ihtiyacı olan ppm miktarında dışarıdan enzimler ilave 
edilmektedir. Enzimatik ve reolojik denge koordinasyonu 
da bu en enzimlerin, hamurun yapısına müspet ya da 
menfi etkilerinin belirlenmesini ve reolojik dengenin sağ-
lanmasını amaçlar.

6. Üretilen Unun Hedeflenen Kalite Parametrelerine 
Uyumu: Bu analizle, optimum şartlarda üretilen unun, han-
gi amaçla üretilmiş ise (baklavalık, böreklik, yufkalık, lavaş-
lık, pidelik, bazlamalık, ekmeklik, bisküvilik, kurabiyelik ya 
da kadayıflık gibi…) o amaca uygun parametre ve kriterle-
re uygunluğunun test edilmesini ve kalite parametrelerine 
uyumunun sağlaması amaçlanır.

7. Test Üretimi: Un hangi amaç için üretilmiş ise o 
amaca uygun şekilde yoğrularak hamur haline getirilir ve 
elde edilen hamur, yine aynı amaç doğrultusunda işlene-
rek pişirilir. Böylece pişirilen ürünün, hamurun ve kullanı-
lan unun uyumu ve kalitesi test edilmiş olur.

Yukarıda belirttiğim analiz ve testler, alanında başarı-
lı hızlı ve kesin sonuç verebilen cihazlarla yapılmaktadır. 
Söz konusu cihazların tamamı önceleri yabancı menşeli 
iken günümüzde Türkiyeli mühendis ve müteşebbislerin 
başarılı çalışmaları sonucunda kaliteli yerli cihazlarımız da  
(Türkiye menşeili) laboratuvarlarımızda hizmet vermekte-
dirler.

Sürdürülebilir kalite ile standart üretimde devamlılığın 
sağlanması ve mutlak müşteri memnuniyeti için değir-
mencilikte tam donanımlı laboratuvar, ar-ge ve innovas-
yon çalışmaları şarttır.
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“There is a phrase in milling 
industry: “Flour comes from 
wheat”. Thus, wheat purchase 
is a highly significant issue. In 
raw material purchase, analy-
ses for moisture, hectoliter, 
gluten amount and quality, fal-
ling number, sedimentation are 
basic analyses. By evaluating 
analysis results, raw material 
is classified and stored accor-
ding to their qualities in diffe-
rent silos.  

“Değirmencilikte bir tabir vardır; “un buğdaydan gelir”. Dolayısı ile buğday alımı son derece önemli 
bir konudur. Hammadde alımında; rutubet, hektolitre, glüten miktar ve kalitesi, düşme sayısı, sedi-
mentasyon analizleri önemli temel analizlerdir. Nihai ürün olan unda ise yukarıdaki analizlere ilave 
olarak hamur testleri ve kül analizi yapılmaktadır.”

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

“LABORATUVARLAR 
DEĞİRMENCİYE MÜDAHALE 

AVANTAJI SUNAR”

Erkaya Gıda, Ertan KAYA:
“LABORATORY 

PROVIDES MILLERS AN 
ADVANTAGE TO STEP IN”

Değirmenlerin ihtiyaç duyduğu tüm temel analiz cihazlarının 
ve un katkı maddelerinin üretimini gerçekleştiren Erkaya La-
boratuvar ve Un Katkı Maddeleri Ltd.’nin sahibi Gıda Yüksek 
Mühendisi Ertan KAYA, başta buğday analizleri olmak üzere 
hammadde ve nihai üründe, kalite kontrolün amacına uygun 
ve kaliteli bir üretim için son derece önemli olduğunu belirtiyor. 

Owner of Erkaya Laboratuvar ve Un Katkı Maddeleri Ltd. 
producing all the fundamental analysis equipment that 
millers required and flour additives, Ertan KAYA states 
that quality control in raw material and end product, 
wheat analysis in particular, is highly important for a rel-
evant and quality production. 
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Küçük veya büyük, hangi ölçekte olursa olsun tüm işletme-
lerin laboratuvar kurması gerektiğini düşünen KAYA, labora-
tuvarın üreticiye üretimi kontrol altında tutma, üretime mü-
dahale etme ve böylece müşteri şikayetlerinin önüne geçme 
imkanı sunduğunu ifade ediyor. 

Türkiye un sanayinin dünya un ihracatında ilk sıralarda yer 
almasında, üretimin tüm süreçlerinin kalite kontrol birimleriy-
le desteklenmesinin önemli bir rolü olduğunu söyleyen Ertan 
KAYA, dergimizin kalite kontrol ve laboratuvar konusuyla il-
gili sorularını yanıtladı. 
 
Sayın Kaya, öncelikle değirmencilikte kalite kontro-
lün ve laboratuvarın amacı, yeri ve önemi hakkında 
bilgi verir misiniz?
Değirmencilikte kalite kontrol departmanları hammadde 
alımı, depolanması, üretim süreci ve nihai ürünün istenilen 
spesifikasyonlara uygunluğunu kontrol etmek anlamında 
önemli bir yere sahiptirler. Gerekli kalite parametreleri, bu 
parametreleri analiz eden cihazlardan oluşan laboratuvarlar 
yardımıyla ölçülmekte ve değerlendirmeye alınmaktadır. 

Peki kalite kontrol laboratuvarında bulunması gereken 
temel ekipmanlar ve sarf malzemeleri nelerdir?
Un sanayii laboratuvarlarında temel düzeyde bulunması 
gereken cihazları şöyle sıralayabilirim; laboratuvar değir-
menleri (valsli ve çekiçli tip), rutubet cihazı, hektolitre tayin 
cihazı, glüten yıkama seti, falling number (düşme sayısı) ta-
yin cihazı, protein tayin cihazı, sedimentasyon cihazı, elek 
sallama cihazı, kül fırını ve teraziler.

Bunlar temel bazdaki cihazlardır ancak daha profesyonel la-
boratuvar kurmak isteyen firmalar,  yukarıdaki cihazlara ilave 
olarak hamur direnci, elastikiyeti ve ekmeklik enerjisi gibi de-
ğerleri ölçen hamur test cihazlarını, zedelenmiş nişasta tayin 
cihazlarını, protein, rutubet, kül ve diğer bazı parametreleri 
klasik yöntemden farklı olarak daha hızlı ölçen NIR online ve 
inline cihazlarını, bunlara ek olarak kamyonlardan numune 
alan otomatik numune alma sondalarını sistemlerine dahil 
etmektedirler. 

Un değirmenlerinde, hammadde (buğday, vb.) ve nihai 
üründe (un, vb.) takip edilmesi gereken kalite kontrol 
süreçleri ve yapılması gereken analizler nelerdir?
Değirmencilikte bir tabir vardır; “un buğdaydan gelir”. 
Dolayısı ile buğday alımı son derece önemli bir konudur. 
Hammadde alımında; rutubet, hektolitre, glüten miktar 
ve kalitesi, düşme sayısı, sedimentasyon analizleri önemli 
temel analizlerdir. Analiz sonuçları değerlendirilerek ham-
maddeler sınıflandırılır ve kalitelerine göre farklı silolarda 
depolanırlar.

Nihai ürün olan unda ise yukarıdaki analizlere ilave olarak 
hamur testleri ve kül analizi yapılmaktadır. 

Thinking that small or big, in every scale, all the busi-
nesses should set up a laboratory, KAYA states that labo-
ratory enables producer to keep the production under 
control, step in the production and so prevent the com-
plains of customers. 

Saying that supporting all the production processes 
through quality control units has an important role in the 
fact that Turkey is on the top in global flour exports, Ertan 
KAYA answered our magazine’s questions about quality 
control and laboratory. 

Mr. Kaya, first of all could you give us some informa-
tion about the purpose of quality control and labora-
tory and also its importance? 
Quality control departments have significance in raw ma-
terial buying, production process, screening of end prod-
uct for required specifications. Required quality param-
eters are measured and evaluated through the laboratory 
consists of devices analyzing these parameters. 

What are the necessary basic equipment and con-
sumables in a quality control laboratory?
I can list the basic equipment a flour industry laborato-
ry as follows: laboratory mills (roller and hammer type), 
moisture device, hectoliter tester, gluten washing set, fall-
ing number tester, protein tester, sedimentation device, 
sieve shaker, ash oven and balance. 

These are the basic devices. However, the companies 
desiring to set up a larger laboratory should include 
dough testers measuring dough resistance, elasticity and 
energy for bread, impaired starch tester, NIR online and 
inline devices measuring protein, moisture, ash and some 
other parameters in a different way than classical in ad-
dition to the devices mentioned above. Additionally, they 
include automatic sampling catheter taking sample from 
trucks to their systems.  

What are the quality control processes and analyses 
to do and follow for raw material (wheat etc.) and end 
product (flour etc.) in flour mills? 
There is a phrase in milling industry: “Flour comes from 
wheat”. Thus, wheat purchase is a highly significant is-
sue. In raw material purchase, analyses for moisture, 
hectoliter, gluten amount and quality, falling number, 
sedimentation are basic analyses. By evaluating analysis 
results, raw material is classified and stored according to 
their qualities in different silos. 

Flour that is end product is subjected to dough tests and 
ash analysis in addition to the analyses mentioned above. 
All the quality parameters are distinctly important. Both 
protein amount and quality and also enzyme activities in 
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Tüm kalite parametreleri ayrı ayrı önemlidir. Hem protein 
miktar ve kalitesi hem de undaki enzim aktiviteleri değer-
lendirmeye alınarak kendi aralarında bir denge oluşturul-
maya çalışılmalıdır. 

Ortalama bir kalite kontrol laboratuvarının işletmele-
re maliyeti nedir? Hangi ölçekteki değirmenlerin kendi 
bünyesinde bir laboratuvar kurması efektiftir?
Küçük veya büyük, tüm işletmelerin laboratuvar kurması 
oldukça önemlidir. Çünkü laboratuvarlar, hammadde nihai 
ürüne dönüşmeden önce değirmenciye müdahale imkanı 
gibi bir avantaj sunmaktadır. Bu da olası müşteri şikayetleri-
nin önüne geçme konusunda büyük faydalar sağlamaktadır. 

Piyasada edindiğiniz tecrübelerden değirmenlerin kali-
te kontrol laboratuvarına yaklaşımını değerlendirir mi-
siniz? Sizce değirmenciler kalite kontrol ve laboratuvar 
konusuna yeterince önem veriyorlar mı?
Bilindiği üzere Türkiye’de un sanayii oldukça gelişmiştir. Yerli 
ve kaliteli buğday yetersizliğine rağmen Türkiye, dünyada un 
ihracatı yapan ülkeler sıralamasında genellikle ilk üçte yer al-
maktadır. Bu başarının arkasında, üretimin tüm süreçlerinin 
kalite kontrol birimleri aracılığıyla denetlenmesi yatmaktadır. 
Değirmencilerimiz, laboratuvar analiz değerlerinin ışığında, 
gerektiğinde ithal buğday ve un katkı maddeleri takviyeleri 
ile istenilen spektlere uygun un üretimi yapmaktadırlar. 

Biraz da firmanızın kalite kontrol ve laboratuvar konu-
sundaki hizmetlerinden bahseder misiniz?
Erkaya Laboratuvar ve Un Katkı Maddeleri Ltd., değirmenlerin 
ihtiyacı olan tüm temel analiz cihazlarını ve un katkı madde-
lerini üretmektedir. Laboratuvar değirmenleri (valsli ve çekiçli 
tip), hektolitre tayin cihazı, glüten yıkama seti, dokunmatik ek-
ran falling number cihazları, protein tayin cihazı, sedimentas-
yon cihazı, elek sallama cihazı, kül fırını ve otomatik numune 
alma sondası üretimini yaptığımız cihazlar arasındadır. 

Erkaya olarak üretimimizin % 80’ini ihraç etmekte ve önemli 
ölçüde katma değer yaratmaktayız. Beş kıtada, birçok ülke-
de oldukça önemli sayıda referansa sahibiz. Sürekli yeni ola-
nın peşinde olan firmamız, dokunmatik ekran falling number 
cihazı üreten ilk firmadır. Hedefimiz; var olan markamızı, 
dünya ölçeğinde daha da iyi bir noktaya taşımak ve yabancı 
rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam etmektir. 

Sayın Kaya, son olarak neler eklemek istersiniz?
Sektörün sürekli olarak takip ettiği bu dergiyi de hazırlayan 
Parantez Group’a, özellikle İDMA Fuarı organizasyonundaki 
başarılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Dünyanın her ül-
kesinde, tüm sektörel fuarlara katılan bir firma olarak söyle-
mek isterim ki; kaliteli ziyaretçi sayısı ve çoğunluğu yabancı 
olan ziyaretçi profiliyle firmamızın ihracat hedefine oldukça 
uygun bir organizasyon olan İDMA, aynı zamanda en çok 
satış yapma fırsatını yakaladığımız fuarlardan biri oldu.

flour should be evaluated and balanced between each 
other. 

What is the average operating cost of a quality control 
laboratory? In what scale mills it is effective to set up 
a laboratory? 
It is important for all businesses, small or big, to set up 
a laboratory.  Because laboratories enable millers an ad-
vantage to step in before raw materials processed into 
end product. This provides a great benefit to prevent 
possible complains of customers. 

Through the experiences you had in the market, could 
you evaluate the approach of millers to quality control 
laboratory? Do you think millers place importance to 
quality control and laboratory issue adequately? 
As it is known, flour industry is highly developed in Tur-
key. Despite local and quality wheat deficiency, Turkey is 
generally one of the top three flour exporter countries in 
the world. What lies behind this success is the fact that 
all the processes of production are controlled by quality 
control units. Under the light of the data of laboratory 
analysis, our millers produce flour suitable to required 
spects through imported wheat and flour additives when 
needed. 

Could you give us some information about the ser-
vices your company gives about quality control and 
laboratory?
Erkaya Laboratuvar ve Un Katkı Maddeleri Ltd. produce all 
the fundamental analysis equipment that millers required 
and flour additives. laboratory mills (roller and hammer 
type), hectoliter tester, gluten washing set, touch screen 
falling number equipment,  protein tester, sedimentation 
equipment, sieve shaker, ash oven and automatic sam-
pling catheter are among the machinery we produced. 

As Erkaya, we export 80 percent of our production and 
create added-value considerably. We have many refer-
ences in many countries in five continents. In pursuit of 
innovation continuously, we are the first company pro-
ducing touch Screen falling number. Our target is to carry 
our current brand to a better place in global scale and 
continue to be nightmare of foreign rivals. 

Finally, what would you like to add?
Especially for its success in IDMA Fair organization, we 
would like to thank Parantez Group that prepares this 
magazine followed by the industry continuously. I would 
like to say as a company exhibiting in all industrial exhibi-
tions in every country in the world; IDMA, which is a suit-
able organization for our company’s export target through 
its number of quality visitors and mostly foreign visitor pro-
file, also became one of the exhibitions we made sell most. 
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“In general, controls for raw material and end product are made in the same laboratory in Turkey. 
However, businesses having investment capacity and high production speed/capacity distinguish 
these two laboratories making quality control from each other and use them separately. Of course, 
all of them require different costs. However, these costs should be seen as an investment tool in-
stead of expenses.”

Wheat flour is one of the staple foods dating back 
to 6000 BC and its production which started in grind-
ing stones evolved into production in modern flour mills 
today. In line with developing technology, people’s be-
coming pickier in their needs and increasing of wheat 
flour based product varieties day after day caused that 
controlling suitability of produced flour quality to in-
tended use is an obligation instead of luxury. While early 
flours had been used in simple bread making, people 
use wheat flour as a basic element for many products 
such as cake, pastry, pizza, phyllo pastry today. For ev-

“Ülkemizde genel olarak hammadde ve son ürün kalite kontrolleri aynı laboratuvar çatısı altında 
yapılmaktadır. Fakat yatırım gücüne sahip ve üretim hızı/kapasitesi yüksek işletmeler, bu iki kalite 
kontrolü yapan laboratuvarı birbirinden ayırmakta ve iki ayrı laboratuvar olarak kullanmaktadır. El-
bette bunların hepsi ayrı birer maliyet getirmektedir, fakat bu maliyetler bir harcamadan çok yatırım 
aracı olarak görülmelidir.”

Buğday unu, M.Ö. 6000 yılına dayanan temel gıda 
maddelerimizden biridir ve basit öğütme taşlarında 
başlayan üretimi, günümüzde modern un değirmenleri 
tesislerinde üretime evrilmiştir. Gelişen teknolojiye para-
lel olarak insanların da ihtiyaçlarında daha seçici hale 
gelmesi ve buğday unundan üretilen ürün çeşitlerinin 
günden güne artması, üretilen unun kalitesinin kullanım 
amacına uygunluğunun kontrolünü bir lüksten bir zorun-
luluk haline getirmiştir. İlk unlar basit ekmek yapımların-
da kullanılırken günümüzde insanlar buğday ununu pas-
ta, börek, pizza, yufka gibi onlarca ürün için temel öğe 

Modern Değirmencilikte 
Laboratuvar ve 

Kalite Kontrol

Laboratory and 
Quality Control 

in Modern Milling 
...............................................................

Perten & Chopin Product and After Sales Services Manager 
Perten & Chopin Ürün ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
ABP Gıda San. Ltd. Şti.

Murat AKSOY



September • Eylül 2015 47

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

ery product, specially produced flour is used and de-
sired products cannot be produced from flour which is 
not suitable to its purpose. 

People who are defined as “home users” and are out 
of industrial wheat flour consumption may consider that 
all the flour types are the same. All in all, flour types that 
these users see are only those sold in shops. However, 
bakeries which are by-producers, buyers like flour prod-
ucts producers are closely interested in quality features 
of flour and see the difference between flour types. The 
point of view of these by-users who are economically 
the main target of flour mills caused flour mills place 
importance to quality control issue and set up labora-
tories for this.

Starting to spread in Turkey in 1990s, flour quality is-
sue has spread to Europe and America since the 2nd 
quarter of 20th century and many organizations, es-
tablishments determining standards and institutions in 
this issue appeared. Purpose of these establishments 
is generally to create a common language in evaluating 
of grain and flour chemistry in the whole world. ICC, 
AACC and FAO are the leading ones. Having the same 
purpose but pursuing an economic benefit, private in-
stitutions were established by scientists who have top 
level grain chemistry and technology knowledge; and 
they managed to produce devices and equipment that 
can measure suitable to specific standards. Sometimes, 
the devices that are produced by these people were 
presented to relevant standard institutions to be exam-
ined and as to their success status, they became new 
standards when approved by relevant institutions and 
they still continue to become. 

As it is seen, for flour quality control, which is impos-
sible to ignore, flour mills started to make large invest-
ments and quality control and laboratory issue became 
an industry. Since 1990s, in the scope of mentioned 
needs, nearly all flour mills have set up large and small 
laboratories as to their investment capacity. It is possi-
ble to see that there are some businesses which do not 
want to set up laboratories although they have invest-
ment capacity. The reason of this is traditionalism that 
is frequently seen in our country and breaking this tradi-
tional structure is very difficult. Because in this situation, 
supplier-customer relations are based on this tradition-
alism and breaking this order is undesired. Namely, “in-
novation” is considered as a negative element. 

Quality control structure that should be in a modern 
mill can be thought as two-stage. First one is the quality 
control of raw material; second one is quality control of 
manufactured product. As everyone knows, it is impos-

olarak kullanmaktadır. Her ürün için, o ürüne özel olarak 
üretilmiş un kullanılmakta ve amaca uygun olmayan ya-
pıdaki unlardan istenilen ürünler üretilememektedir.

Endüstriyel buğday unu tüketiminin dışında kalan ve  
“ev kullanıcısı” olarak tabir edilen insanlar, tüm unları 
aynı gibi değerlendirebilirler. Sonuçta bu kullanıcıların 
gördükleri unlar, sadece marketlerden alınan unlardır. 
Fakat ara üretici durumdaki fırınlar, unlu mamul üreticileri 
gibi alıcılar, unun kalite özellikleri ile yakından ilgilenmek-
te ve her una ayrı gözle bakmaktadır. Un değirmenlerinin 
ekonomik olarak asıl hedefi olan bu ara kullanıcıların bu 
bakış açısı, un değirmenlerinin kalite kontrol konusuna 
önem vermesine ve bunun için laboratuvarlar kurmasına 
sebep olmuştur.

Ülkemizde 1990’larda yaygınlaşmaya başlayan un ka-
lite kontrol konusu, 20. yüzyılın 2. çeyreğinden itibaren 
Avrupa ve Amerika’da yaygınlaşmış ve bu konuda bir-
çok organizasyon, standart belirleyen kurum ve enstitü 
ortaya çıkmıştır. Bu kuruluşların amaçları genel olarak 
tahıl ve un kimyasının değerlendirilmesi konusunda tüm 
dünyada ortak bir dil yaratmaktır. Bu kurumların başında 
ICC, AACC ve FAO gelmektedir. Yine aynı amaca bağlı 
olan fakat ekonomik fayda amacı güden özel kuruluş-
lar da, tahıl kimyası ve teknolojisi bakımından bilgisi üst 
seviyede olan bilim adamları tarafından kurulmuş ve be-
lirlenen standartlara uygun ölçümler yapabilen cihaz ve 
ekipmanları üretmeyi başarmışlardır. Kimi zaman da bu 
kişiler tarafından üretilen cihazlar, ilgili standart kuruluş-
larının incelemesine sunulmuş ve başarı durumuna göre 
ilgili kuruluşlarca onaylanarak yeni birer standart haline 
gelmiştir ve gelmeye devam etmektedir.

Görüldüğü üzere günümüzde göz ardı edilmesi müm-
kün olmayan un kalite kontrolü için un değirmenleri bü-
yük yatırımlar yapmaya başlamış ve kalite kontrol ve 
laboratuvar konusu bir sektör haline gelmiştir. 1990’lar-
dan beri, bahsedilen ihtiyaçlar kapsamında hemen he-
men bütün değirmenler, amaç ve yatırım güçlerine bağlı 
olarak irili ufaklı laboratuvarlar kurmuştur. Bu yapıları, 
yatırım gücü olmasına rağmen kurmak istemeyen iş-
letmelere de rastlamak mümkündür. Bunun sebebi de 
genel olarak ülkemizde sıkça görülen gelenekselliktir ve 
bu geleneksel yapıyı bozmak çok güçtür. Çünkü bu gibi 
durumlarda, tedarikçi-müşteri dengeleri genel olarak bu 
geleneksellik üzerine kurulmuştur ve düzenin bozulması 
istenmemektedir. Yani “inovasyon” olumsuz bir öğe ola-
rak görülmektedir.

Modern bir değirmende olması gereken kalite kontrol 
yapısı, çift kademeli olarak düşünülebilir. Bunlardan ilki 
hammadde kalite kontrolü, ikincisi ise üretilen ürünün 
kalite kontrolüdür.  Herkesin bildiği gibi uygun olmayan 
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sible to manufacture a good product from an unsuit-
able raw material. Thus, keeping the quality of the input, 
namely wheat, under control has priority.  For this, a 
raw material control laboratory should be set up. After 
checking the physical features of wheat such as hecto-
liter weight, moisture, hardness, foreign matter content, 
chemical features of wheat such as protein, gluten and 
sedimentation can be learnt with quick analysis meth-
ods such as NIR/NIT devices. Moreover, with modified 
sedimentation test, the level of sunn pest destruction in 
wheat (unfortunately still seen in Turkey) can be deter-
mined. Besides, by determining alpha-amylase content 
of wheat, it can be understood that wheat has sprouting 
danger or not. Making this measurement both can be 
used in determining the real economic value of raw ma-
terial and can help products that have nearly the same 
features be stored in the same place. 

Quality control of end product, the second stage of 
quality control, is more extensive and sensitive. During 
the production, all the features of manufactured product 
can be changed depending on the processes of wheat 
and manufacturing elements in the plant. Undesired fea-
tures of end product have always caused loss in a busi-
ness. That’s why these quality control laboratories are 
more extensive and contain more device-equipment. 
As it is in raw material, physical and chemical features 
of end product are examined. However, in addition to 
these, technologic features of flour are necessary to be 
able to see suitability of end product to its intended use. 
While controlling granule structure and color of flour 
physically is sufficient, chemically wet gluten amount, 
sedimentation value, protein, moisture and ash content 
is important. For instance, it is forbidden to make pro-
duction except for ash content determined as to the lat-
est communiqué and companies that is not producing 
this type of bread flour is penalized. 

Leading technologic features that are mentioned be-
sides physical and chemical content are resistance of 
flour against deformation, stretching ability, elasticity 
and cooking energy. These features are determined via 
devices certified with mentioned standards and swell-
ing or stretching tests done after the flour is made into 
dough. These technologic features are generally related 
with protein structure of flour. Until recent years, protein 
was largely examined; but starch structure which is the 
biggest component of flour is ignored. However, in re-
cent years, the determination of impaired starch amount 
and measurement of deformation resistance of starch 
structure with analysis made in high temperatures have 
been categorized as technologic analyses by producers 
giving importance to starch structure and quality con-
trol engineers.  Actually, the determination of impaired 

hammaddeden iyi ürün üretmek imkansızdır. Bu yüz-
den girdinin, yani değirmencilik için buğdayın kalitesi-
nin kontrol altında tutulması birinci önceliktir. Bunun için 
hammadde kontrol laboratuvarı kurulması gerekmekte-
dir. Buğdayın hektolitre ağırlığı, rutubet, sertlik, yabancı 
madde içeriği gibi fiziksel özelliklerine bakıldıktan sonra, 
NIR/NIT cihazları gibi hızlı analiz yöntemleriyle buğdayın 
protein, glüten, sedimantasyon gibi kimyasal özellikleri 
de öğrenilebilir. Ayrıca yapılan modifiye sedimantasyon 
testiyle, o buğdayda (maalesef ülkemizde hala görülen) 
süne tahribatının derecesi de bulunabilir. Bunların yanı 
sıra buğdayın alfa-amilaz içeriğinin belirlenmesiyle o 
buğdayın çimlenme tehlikesinde olup olmadığı da anla-
şılabilir. Bu ölçümlerin yapılması, hem gelen hammadde-
nin gerçek ekonomik değerini belirlemekte kullanılır hem 
de birbirine yakın özellikteki ürünlerin aynı yerde depola-
masına yardımcı olur. 

Kalite kontrolün ikinci aşaması olan son ürünün kalite 
kontrolü ise daha kapsamlı ve hassastır. Üretim boyunca 
buğdayın gördüğü işlemlere ve fabrika içindeki üretim 
elemanlarına bağlı olarak üretilen ürünün tüm özellikleri 
değişebilir. Beklenmeyen son ürün özellikleri, bir işlet-
meye her zaman zarar getirmiştir. Bu yüzden bu kalite 
kontrol laboratuvarları daha kapsamlıdır ve daha çok ci-
haz-ekipman içerir. Yine hammaddede olduğu gibi son 
ürünün de fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenir. Fakat 
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starch enables a plant to control its production elements 
in a way. 

Finally, produced flour is determined how suitable to 
its purpose in terms of fermentation and baking, final 
processes in another word. While some businesses di-
rectly set up pilot oven in order to make these controls, 
some others use devices that can make these controls 
and determine fermentation quality. 

In general, controls for raw material and end product 
are made in the same laboratory in Turkey. However, 
businesses having investment capacity and high pro-
duction speed/capacity distinguish these two labora-
tories making quality control from each other and use 
them separately. Of course, all of them require different 
costs. However, these costs should be seen as an in-
vestment tool instead of expenses. For instance, in a 
research made with impaired starch tester which was 
mentioned before; return duration of the investment 
(ROI) is stated to be 9 months thanks to benefits like 
energy saving provided by the device, amortization de-
crease and refusal of products. 

Quality control in milling renovates itself as technol-
ogy improves and develops in order to meet the require-
ments of producers. 

bunlara ek olarak unun teknolojik özellikleri de, son ürü-
nün kullanış amacına uygunluğunu görmekte elzemdir. 
Fiziksel olarak unun granül yapısı ve renginin kontrol 
edilmesi yeterliyken kimyasal olarak özellikle yaş glüten 
miktarı, sedimantasyon değeri, protein, rutubet ve kül 
içeriği önemlidir. Örneğin; son tebliğe göre belirlenen 
kül içeriğinin dışında üretim yapmak yasaktır ve bu tip-
te ekmeklik un üretmeyen firmalar, ceza alma durumda 
kalmaktadır. 

Fiziksel ve kimyasal içeriklerin dışında bahsedilen 
teknolojik özelliklerin başında ise unun deformasyona 
karşı direnci, uzama kabiliyeti, elastikiyeti ve pişirme 
enerjisi gelmektedir. Bu özellikler, daha önce belirtilen 
standartlar çerçevesinde onay almış cihazlarla, unun 
hamur haline getirilmesinden sonra yapılan şişirme ya 
da çekme testleriyle belirlenir. Bu teknolojik özellik-
ler, genel olarak unun protein yapısıyla alakalıdır. Son 
yıllara kadar, ağırlıklı olarak protein yapısı incelenmiş, 
ancak unun en büyük bileşeni olan nişasta yapısı göz 
ardı edilmiştir. Fakat son yıllarda nişasta yapısına da 
önem veren üreticiler ve kalite kontrol mühendisleri, ze-
delenmiş nişasta miktarının belirlenmesini ve yüksek sı-
caklıkta yapılan analizlerle nişasta yapısının deformas-
yona direncinin ölçülmesini teknolojik analizler arasına 
almışlardır. Zedelenmiş nişastanın belirlenmesi, aslında 
bir nevi fabrikanın üretim elemanlarının kontrolünü de 
sağlar. 

Son olarak üretilen unun, son işlemde yani ferman-
tasyon ve fırınlama konusunda ne derece amaca uygun 
olduğu belirlenir. Kimi işletmeler, bu kontrolleri yapmak 
için direkt olarak pilot fırın kurarken, kimi işletmeler de 
bu kontrolleri yapabilen, fermantasyon kalitesini belirle-
yen cihazları kullanmaktadır.

Ülkemizde genel olarak hammadde ve son ürün kalite 
kontrolleri aynı laboratuvar çatısı altında yapılmaktadır. 
Fakat yatırım gücüne sahip ve üretim hızı/kapasitesi 
yüksek işletmeler, bu iki kalite kontrolü yapan laboratu-
varı birbirinden ayırmakta ve iki ayrı laboratuvar olarak 
kullanmaktadır. Elbette bunların hepsi ayrı birer maliyet 
getirmektedir, fakat bu maliyetler bir harcamadan çok 
yatırım aracı olarak görülmelidir. Örneğin; az önce de 
bahsedilen zedelenmiş nişasta tayin cihazı ile yapılan bir 
araştırmada; cihazın sağladığı elektrik tasarrufu, amor-
tisman düşüşü ve ürünlerin reddedilmemesi gibi faydalar 
sayesinde yatırımın geri dönüş süresinin (ROI) 9 ay oldu-
ğu ortaya konmuştur.

Değirmencilikte kalite kontrol, teknolojinin de ilerleme-
siyle kendini yenilemekte, üreticilerin oluşan ihtiyaçlarına 
cevap vermek amacıyla da sürekli kendini geliştirmek-
tedir. 
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“Especially maximum gelatinization gives information about starch gelatinization in flour and ca-
tabolism. This maximum value affects enzyme activity of flour. In sprouting grain, enzyme activity 
is high; namely very low maximum result indicates that flour has high amylase content. In this situ-
ation, cooked product would be in low quality. It is the same in the opposite situation; with a very 
high maximum and low enzyme activity does not result in satisfying cooking.” 

Leavening features of flour is only determined as to glu-
ten features. However, at the same time it largely depends 
on starch gelatinization too. Pore and crumb structure of 
bakery products also determines the hardness scale and 
this affect the shelf life of the product. Starch gelatinization 
features in flour are determined largely by alpha-amylase 
content ( -amylase) that depends on weather conditions 
in the region where the grain is cultivated. Moist air creates 
-amylase content and this is parallel with sprouting of 

grain (germination). With Amilograf, both gelatinization fea-

“Özellikle maksimum jelatinizasyon, unun içerdiği nişastanın jelatinizasyonu ve yıkımı hakkında 
bilgi verir. Bu maksimum değer, unun enzim aktivitesini etkiler. Filizlenmiş tahıl durumda, enzim ak-
tivitesi yüksektir, yani çok düşük bir maksimum sonuç, unun yüksek amilaz içeriğe sahip olduğunu 
gösterir. Bu durumda pişmiş ürün oldukça düşük kaliteli olur. Aynı şey tersi durum için de geçerlidir; 
çok yüksek bir maksimum ile düşük enzim aktivitesi, tatmin edici bir pişirme sonucu vermez.”

Unun kabarma özellikleri, sadece glüten özelliklerine 
göre belirlenir ancak aynı zamanda büyük oranda nişas-
ta jelatinizasyona da bağlıdır. Unlu mamullerin gözenek 
ve kırıntı yapısı, aynı zamanda sertlik derecesini belirler 
ve bu da ürünün raf ömrünü etkiler. Undaki nişasta jela-
tinizasyonu özellikleri, büyük ölçüde tahılın yetiştiği dö-
nemdeki hava koşullarına bağlı olan alfa-amilaz ( -ami-
laz) içeriği tarafından belirlenir. Nemli hava, yüksek 
-amilaz içeriği oluşturur ve bu, tahılın filizlenmesi (çim-
lenmesi) ile paralel gider. Amilograf ile hem buğday ve 

Unun Jelatinizasyon 
Özellikleri İçin 

Yöntemler

Methods for Flour 
Gelatinization 

Features 
.........................................................
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ture of wheat and rye is tested and also -amylase content 
is determined. 

Amilograf measurement system is the same with Visco-
graph. Together with the sensors filled with sample, flour/
water or starch/water suspension, a measuring cup is in-
cluded in it. A measuring probe with needles is placed into 
the measuring cup. Measuring cup is surrounded by heat-
ers in order to establish sensitive heat control. As the mea-
suring cup turns, needles provides good sample blend by 
identifying deflections turning and being in the cup as to 
its intensity and prevent sedimentation through the help of 
measuring sensors. This deflection is measured as torque. 
In order to measure gelatinization features of wheat and 
rye with Amilograf, flour-water slurry (80 g flour and 450 
ml distillate water) is heated from 30 °C to 90 °C with 1,5 
°C/minute constant speed. During this heating process, 
viscosity is measured as a function of heat and recorded. 
Tests are done in accordance with international standards 
(e.g. ICC standard no. 126/1). 

Conclusion diagram shows viscosity as a time function 
of heat. This diagram (Amylogram) indicates flour features 
(starch features, starch deterioration, swelling, pento-
sanes) and, besides flour preference, mixture and enzyme 
activity that are effective in flour treatment (or amylase 
content). Diagram is used for evaluating the maximum ge-
latinization (highest gelatinization) and gelatinization heat 
(maximum heat).  

Especially maximum gelatinization gives information 
about starch gelatinization in flour and catabolism. This 
maximum value affects enzyme activity of flour. In sprout-
ing grain, enzyme activity is high; namely very low maxi-
mum result indicates that flour has high amylase content. 
In this situation, cooked product would be in low quality 
(having scratch, moist and sticky dough). It is the same 

çavdarın jelatinizasyon özellikleri test edilir hem de 
-amilaz içeriği belirlenir.

Amilograf ölçüm sistemi, Viscograph ile aynıdır. İçeri-
sinde; numune, un/su ya da nişasta/su süspansiyonları 
doldurulan sensörlerle beraber bir ölçüm kabı bulunmak-
tadır. İğneler ile bir ölçüm probu, bu ölçüm kabı içine yer-
leştirilir. Ölçüm kabı, örneğin hassas sıcaklık kontrollünü 
sağlamak için, ısıtıcılarla çevrilidir. İğneler, ölçüm kabı 
döndükçe, ölçüm sensörleri yardımıyla kapta bulunan ve 
dönen örneğin yoğunluğuna göre sapmayı tespit ederek 
iyi numune karışımını sağlar ve sedimantasyonu önler. Bu 
sapma, tork olarak ölçülür. Amilografla buğday ve çavdar 
ununun jelatinizasyon özelliklerini ölçmek için un-su bula-
macı (80 g un ve 450 ml distile su içeren), 1,5 °C/dakika 
sabit ısıtma hızıyla 30 °C’den 90 °C’ye kadar ısıtılır. Bu 
ısıtma işlemi sırasında, viskozite sıcaklığın bir fonksiyonu 
olarak ölçülür ve kaydedilir. Testler uluslararası standart-
lara uygun olarak yapılır (e.g. ICC standard no. 126/1).

Sonuç diyagramı, sıcaklığın zaman fonksiyonu olarak 
viskoziteyi gösterir. Bu diyagram (Amylogram), un özel-
liklerini (nişasta özellikleri, nişastanın bozunumu, şişme, 
pentosanları) ve bunun yanı sıra un seçimi, karşımı ve 
un tedavisinde etkili olan enzim aktivitesini (veya amilaz 
içeriğini) belirtir. Diyagram, maksimum jelatinizasyon (en 
yüksek viskozite) ve jelatinizasyon sıcaklığı (maksimum 
sıcaklık) değerlendirmesi için kullanılmaktadır.

Özellikle maksimum jelatinizasyon, unun içerdiği ni-
şastanın jelatinizasyonu ve yıkımı hakkında bilgi verir. Bu 
maksimum değer, unun enzim aktivitesini etkiler. Filizlen-
miş tahıl durumda, enzim aktivitesi yüksektir, yani çok 
düşük bir maksimum sonuç, unun yüksek amilaz içeriğe 
sahip olduğunu gösterir. Bu durumda pişmiş ürün olduk-
ça düşük kaliteli olur (çizikler içeren nemli, yapışkan ha-
mur). Aynı şey tersi durum için de geçerlidir; çok yüksek 
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in the opposite situa-
tion; with a very high 
maximum and low 
enzyme activity does 
not result in satisfying 
cooking.  

As to the purpose 
of industry worked in, 
a balanced enzyme 
activity can be ob-
tained by adding 
-amylase such as 
malt or fungal amy-
lase. Adding flour fea-
tures or -amylase 
can be controlled and adjusted with Amilograf. 

BREAD MADE FROM FLOUR WITH 
DIFFERENT ENZYME ACTIVITY 

Except for maximum gelatinization, gelatinization heat 
also shows valuable information about flour quality. Espe-
cially for rye flour, maximum gelatinization is equally signifi-
cant.  Quality rye flour should be at least 63 °C in gelati-
nization heat in room temperature. Wheat flour has higher 
gelatinization heat than rye flour. In order to obtain good 
results in cooking with Type 550 and 1050 flour, maximum 
should be at least 350 AU (Amilograf units) gelatinization 
heat should be at least 77 °C. For whole-wheat flour, 400 
AU and 80 °C is advised. 

Except for maximum application, Amilograf can be used 
in order to control and adjust the affect and features of 
hydrocolloids. This method was developed by Federal Re-
search Center for Cereal and Potato Processing in Det-
mold, Germany. 

For testing, a suspen-
sion containing 7 g hy-
drocolloid and 523 ml 
water is prepared. Hy-
drocolloid amount is ad-
justed to make 700 AU 
maximum viscosities. 
During the production 
process, as to cooking 
type, Hydrocolloid (7 g 
= 1 % hydrocolloid ad-
dition) can be added to 
the sample in a way to 
result in 700AU. Maxi-
mum can be reached at 
25-30 °C at earliest. 

bir maksimum ile düşük 
enzim aktivitesi, tatmin 
edici bir pişirme sonucu 
vermez.

Çalışılan endüstrinin 
amacına göre malt veya 
mantar amilaz gibi 
-amilazlar eklenerek 
dengeli bir enzim aktivi-
tesine ulaşılabilir. Un 
özellikleri ve -amilaz 
eklenmesi, Amilograf ile 
kontrol edilebilir ve ayar-
lanabilir.

FARKLI ENZİM AKTİVİTESİNE SAHİP 
UNLARLA ÜRETİLEN EKMEKLER

Maksimum jelatinizasyon yüksekliği dışında, jelatinizas-
yon sıcaklığı da un kalitesi hakkında değerli bilgiler verir. 
Özellikle çavdar unu için maksimum jelatinizasyon da eşit 
derecede önem taşımaktadır. Kaliteli bir çavdar unu, en az 
63 °C jelatinizasyon sıcaklığında olmalıdır. Buğday unu, 
çavdar ununa göre daha yüksek bir jelatinizasyon sıcak-
lığına sahiptir. Tip 550 ve 1050 buğday unu ile pişirmede 
iyi sonuçlar elde etmek için maksimum en az 350 AU (= 
Amilograf birimleri) olmalı, jelatinizasyon sıcaklığı ise en az 
77 °C olmalıdır. Kepekli buğday un için 400 AU ve 80 °C 
tavsiye edilir.

Maksimum uygulaması dışında, hidrokolloidlerin etki ve 
özelliklerinin kontrolü ve ayarlaması için Amilograf kullanı-
labilir. İlgili yöntem Detmold, Almanya’da bulunan Alman 
Federal Tahıl ve Patates İşleme Araştırma İstasyonu tara-
fından geliştirilmiştir. 

Test için 7 g hidrokolloid ve 523 ml su içeren bir süs-
pansiyon hazırlanır. 
Hidrokolloid mikta-
rı, yaklaşık 700 AU 
maksimum viskozi-
te elde etmek için 
ayarlanır. Üretim 
aşamasında, pi-
şirme şeklin göre 
numune ağırlığına 
700AU sonuç vere-
cek şekilde hidro-
kolloid (7 g = 1 % 
hydrocolloid additi-
on) eklenebilir. Mak-
simuma en erken 
25-30 °C ulaşabilir. 
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Wheat prices followed a fluctuating course in August. 
Wheat price which was closed with 622 dollars in June 
30 reached to 488,25 dollars in August 12. So that a 
decline of 21,5 percent was seen in a short period. It 
is not right to explain hard sales realized in this period 
only with production amounts. Exchange activities in 
global markets and especially China-based economic 
concerns have also impacted sales.  That US Dollar 
gained value causes selling pressure on wheat price 
to increase. Besides, concern about China economy is 
seen as another factor impacting wheat demand be-
cause China shares nearly 18 percent of global wheat 

Buğday fiyatı, Ağustos ayında dalgalı bir seyir izledi. 
30 Haziran’da 622 dolardan kapanan buğday fiyatı, 12 
Ağustos’ta 488,25 dolar seviyesini gördü. Böylece kısa 
bir sürede yüzde 21,5'lik bir düşüş görülmüş oldu. Bu 
dönemde yaşanan sert satışları sadece üretim rakamları 
ile açıklamak çok doğru değil. Küresel piyasalardaki kur 
hareketleri ve özellikle Çin kaynaklı ekonomik endişeler 
de satışlarda etkili oldu. ABD dolarının değer kazanma-
sı, buğday fiyatı üzerindeki satış baskısının artmasına yol 
açıyor. Bunun yanı sıra Çin ekonomisine yönelik endişeler 
de buğday talebini etkileyen bir unsur olarak görülmek-
tedir. Çünkü Çin dünya buğday üretiminin yaklaşık yüz-

Küresel ekonomi ve 
talebe yönelik endişeler 

piyasayı belirliyor

Global economy and 
demand concerns 

determines the market
...............................................................ZAFER ERGEZEN

contact@zaferergezen.com

Futures and Commodity Market Specialist 
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı

“Chicago Commodity Exchange is trying to keep wheat price for September above 500 cent/bushel 
level. In case this level become downwardly, sales can intensify and a new decline trend appear. 
Without relieving concerns about economy and therefore demands, a healthy rise should not be 
expected. Namely, investors should closely follow not only production estimates and weather con-
ditions in the following period, but also exchange rates and economic developments.”

“Şikago Ticaret Borsası'nda Eylül vadeli buğday fiyatı, 500 cent/bushel seviyesinin üzerinde tutun-
maya çalışıyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda satışların hızlandığı ve yeni bir düşüş 
trendinin içerisine girildiği görülebilir. Küresel ekonomiye ve dolayısıyla talebe yönelik endişeler gide-
rilmeden sağlıklı bir yükseliş ise beklenmemektedir. Yani önümüzdeki dönemde yatırımcıların sadece 
üretim tahminleri ve hava durumu değil, aynı zamanda döviz kurları ve ekonomik gelişmeleri de ya-
kından takip etmesi gerekiyor.”
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production. 40 percent of global wheat stocks are 
owned by China. There are concerns that wheat stocks 
might be reduced together with disruption in Chinese 
economy. Before this, however, wheat demand of China 
is decreasing. August passed with less turmoil in com-
parison to the previous month. It is seen that the price 
is trying to remain around 500 cent/bushel. This level 
was tested in May and June too. That estimates about 
production and stocks as to the first announcements 
changed caused sales to increase. After the first es-
timates for the new season, global concerns caused 
stock estimates to increase. After that, thanks to suit-
able weather conditions, production has increased too. 
So that production estimates helped selling pressure 
increase. 

WHEAT PRICES ARE STRONG IN TURKEY 
Prices in Turkey continue to stay strong compared 

to global markets. Fluctuations in wheat prices in two-
month period did not reflect on local prices much. It 
is seen that wheat purchase prices in Thrace Region 
did not change much compared to the early months of 
2014. We see that wheat prices have retreated a little in 
Central Anatolia Region. It is thought the fact that local 
prices stayed high despite the decline in global prices is 
resulted from increase in domestic demand and limited 
wheat import. Especially when the number of immigrant 
coming from Syria has reached 2 million, increase in 
demand seems normal. New demand with this amount 
causes bread-flour-wheat demand to increase. It is un-
derstood that imports from abroad do not show any in-
crease in the same rate. Support purchase price was 
not announced last year due to high prices caused by 
drought last year. For 2015, intervention purchase price 
for Anatolian red hard wheat numbered 2 was deter-
mined as 862 TL. Wheat production increases in Tur-
key: According to the estimates of Turkish Grain Board 
(TMO) wheat production is expected to reach 22,5 mil-
lion tons with an increase of 18 percent compared to the 
previous year. 

PRODUCTION AND STOCKS INCREASE 
According to the estimate report announced by USA 

Department of Agriculture (USDA), production amount 
showed an increase of 4,59 million tons compared 
to the previous year. So that production amount ex-
ceeded the last years’ amount by increasing to 726,55 
million tons. While it increased 1,3 million tons com-
pared to the previous year increase amount of 2012 
reached to 68,61 million tons. When it is thought that 
production amount of Turkey is 22,5 million tons, the 
size of increase compared to 2012 would be under-
stood more precisely. Increase trend in end of stocks 
continues. Showing a sharp rise last month, stocks 

de 18'ini karşılıyor. Küresel buğday stoklarının ise yüzde 
40'ı Çin'de bulunuyor. Çin’in, ekonomisindeki bozulma ile 
beraber buğday stoklarını azaltılabileceğine yönelik endi-
şeler var. Fakat bundan önce Çin kaynaklı buğday talebi 
azalıyor. Ağustos ayı, bir önceki aya göre nispeten daha 
az çalkantılı geçti. Fiyatın 500 cent/bushel seviyesi üze-
rinde tutunmaya çalıştığı görülmektedir. Bu seviye daha 
önce Mayıs ve Haziran aylarında da test edilmişti. Üretim 
ve stok tahminlerinin ilk açıklamalara göre değişmesi de 
satışların artmasına yol açmıştı. Yeni sezona yönelik ilk 
tahminler sonrasında küresel ekonomiye yönelik endişe-
ler, stok tahminlerinin yükselmesine neden oldu. Sonra-
sında ise elverişli hava koşulları nedeniyle üretim verile-
rinde de artış yaşandı. Böylece üretim tahminleri de satış 
baskısının artmasına yardımcı oldu.

TÜRKİYE’DE BUĞDAY FİYATLARI GÜÇLÜ
Türkiye'de ise fiyatlar, küresel piyasalara göre güçlü 

durmaya devam ediyor. Sadece iki aylık sürede yaşa-
nan buğday fiyatlarındaki dalgalanma, yerel fiyatlara çok 
fazla yansımadı. Trakya Bölgesi'ndeki buğday fiyatlarının 
2014'in ilk aylarına göre fazla değişim göstermediği gö-
rülmektedir. İç Anadolu Bölgesi'nde ise buğday fiyatları-
nın bir miktar gerilediğini görüyoruz. Küresel fiyatlardaki 
düşüşe rağmen yerel fiyatların yüksek kalmasının, iç ta-
lepte görülen artış ve buğday ithalatının sınırlı olmasın-
dan kaynaklandığı düşünülmektedir. Özellikle Suriye'den 
gelen göçmen sayısının 2 milyona ulaştığı düşünüldü-
ğünde, talepteki artış normal karşılanmaktadır. Bu mik-
tardaki yeni talep, sırasıyla ekmek-un-buğday talebini 
artırıyor. Yurtdışından ithalatın ise şimdilik aynı oranda 
artış göstermediği anlaşılmaktadır. Geçen sene yaşa-
nan kuraklık sonrası fiyatların yüksek olmasından dolayı, 
destekleme alım fiyatı da açıklanmamıştı. 2015 yılı için 2 
no.lu Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın müdahale 
alım fiyatı ton başına 862 TL olarak belirlendi. Türkiye'de 
buğday üretimi de artış gösteriyor: Toprak Mahsulleri 
Ofisi (TMO) tahminlerine göre 2015 yılında buğday üreti-
minin geçen yıla göre %18 artışla 22,5 milyon tona ulaş-
ması bekleniyor. 

ÜRETİM VE STOKLAR ARTIYOR
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin ra-

poruna göre üretim miktarı önceki aya göre 4,59 milyon 
ton artış gösterdi. Böylece üretim rakamı 726,55 milyon 
tona yükselerek önceki yılın üzerine çıkmış oldu. Önceki 
yıla göre artış 1,3 milyon ton olurken, 2012 yılına göre ise 
artış 68,61 milyon tona ulaşmış oldu. Türkiye'nin üretimi-
nin yaklaşık 22,5 milyon ton olduğu düşünüldüğünde, 
2012 yılına göre artışın boyutu çok daha iyi anlaşılacak-
tır. Dönem sonu stoklarındaki artış eğilimi de devam edi-
yor. Önceki ay sert bir artış gösteren stokların, Ağustos 
ayında da 1,66 milyon artarak 221,47 milyon ton olması 
bekleniyor. Buna göre son iki ayın tahminleri göz önüne 
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are expected to be 221,47 million tons by increasing 
1,66 million tons. when the last two months’ estimated 
considered, It is seen that increase amount in wheat 
stocks has reached 19,07 million tons. The reason why 
there is such a variance in estimates is the slowdown 
in Chinese economy. This increase mostly caused by 
increase in Chinese stocks. As I mentioned before, 
wheat demand is expected to decrease along with the 
disruption in Chinese economy. Wheat consumption is 
expected to reduce to 116,5 million tons. According 
to the early estimates announced for the new season, 
consumption in Chine decreased 16,3 million tons. 
In short, slowdown in Chine was not included in esti-
mates but now it is… China will consume 16 percent of 
global wheat production by itself. 40 percent of global 
wheat stocks are owned by China. So, it is inevitable 
that any slowdown in Chinese economy impact glob-
al wheat demand negatively. In the new season, the 
world’s top wheat producers will be European Region, 
China and India. Nearly half of global wheat produc-
tion will be realized in these three regions. These three 
regions are also the top wheat consumer countries. 
More consumption, however, means more import due 
to production. It is estimated that the top wheat im-
porters will be North Africa, Middle East and South-
eastern Asia. 

MONTHLY HIGH FLUCTUATIONS 
INCREASE THE RISK
International Grain Council (IGC) reduced wheat pro-

duction estimates to 710 million tons by decreasing 1 
million tons compared to the previous month. Fluctua-
tions in estimates of USDA can be seen in IGC’s esti-
mates. However the latest estimates seem to be steadi-
er. Besides, to see the end of month estimates would be 
more suitable due to Chinese impact and global demand 
concerns in August. In IGC’s estimates, end of stocks 
rose to 201 million tons by increasing 5 million tons 
compared to the previous month. Namely, estimates 
that decreased in the previous month increased again. 
The fact that monthly estimates changed so points out a 
serious uncertainty. As institutions that make predictions 
announced too different estimates despite their detailed 
data, investors should take minimum risks in their trans-
actions. Moreover, it should be stated IGC data points 
that end of stocks will increase 30 million tons compared 
to 2012. 

Estimates of World Food and Agriculture Organization 
(FAO) were not announced in August. According to the 
estimates in the previous month, global wheat produc-
tion is expected to reach 723,4 million tons. As to the 
estimates of FAO, end of stocks will be 197,5 million 
tons. 

alındığında, buğday stoklarındaki artış miktarının 19,07 
milyon tona ulaşmış oldu görülmektedir. Tahminlerde bu 
derce sapma görülmesinin nedeni ise Çin ekonomisin-
de görülen yavaşlamadan kaynaklanmaktadır. Bu artışın 
büyük bir kısmı Çin'in stoklarındaki artıştan kaynaklanı-
yor. Daha önce belirttiğim gibi Çin ekonomisinin bozul-
ması ile beraber buğday talebinin azalması bekleniyor-
du. Buğday tüketiminin 116,5 milyon tona gerileyeceği 
tahmin edilmektedir. Yeni sezona yönelik ilk açıklanan 
tahminlere göre Çin'in tüketiminde 16,3 milyon tonluk 
düşüş yaşandı. Kısaca Çin'deki yavaşlama, iki ay önce 
tahminlerin içerisinde yer almıyordu ancak artık içinde... 
Çin, dünya buğday üretiminin yüzde 16'sını tek başı-
na tüketecek. Dünya buğday stoklarının ise yüzde 40'ı 
Çin'in elinde bulunuyor. Bu nedenle Çin'in ekonomisin-
deki yavaşlamanın, küresel buğday talebine olumsuz 
yansıması kaçınılmaz oluyor. Yeni sezonda dünyanın en 
büyük buğday üreticileri Avrupa Bölgesi, Çin ve Hindis-
tan olacaklar. Neredeyse dünyadaki buğday üretiminin 
yarısını bu üç bölge gerçekleştirecek. Bu üç bölge aynı 
zamanda buğday tüketiminin en çok yapıldığı ülke ko-
numunda bulunuyorlar. Fakat daha fazla tüketim, üre-
timden dolayı daha fazla ithalat anlamına gelmiyor. En 
fazla buğday ithalatının yine Kuzey Afrika, Ortadoğu ve 
Güneydoğu Asya tarafından yapılacağı tahmin edilmek-
tedir. 
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GLOBAL ECONOMY AND DEMAND
As a result, when the average estimates of three in-

stitutions making global predictions about grain markets 
considered, global wheat production is expected to be 
719, 98 million tons. According to the estimates of previ-
ous months, there is an increase of 1,21 million tons. End 
of stocks will also reach to 206,66 million tons. Namely, it 
is estimated that stock increase will be 2,26 million more 
when compared to the previous month. In short, while 
increase in production is expected compared to the pre-
vious month, end of stocks seem to have increased. 

Chicago Commodity Exchange is trying to keep wheat 
price for September above 500 cent/bushel level. Be-
ing closer to this level, purchases become effective. This 
level had been seen in May and June too. In case this 
level become downwardly, sales can intensify and a new 
decline trend appear. Without relieving concerns about 
economy and therefore demands, a healthy rise should 
not be expected. Namely, investors should closely follow 
not only production estimates and weather conditions in 
the following period, but also exchange rates and eco-
nomic developments. As I mentioned before, fluctuations 
in estimates of prediction institutions point out the uncer-
tainty in the market. Thus, investors should be stay away 
from risks as far as possible. 

AYLIK BAZDA YÜKSEK DALGALANMALAR
RİSKİ ARTTIRYOR
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), buğday üretim tah-

minlerini önceki aya göre 1 milyon azaltarak 710 milyon 
tona düşürdü. USDA'nın tahminlerindeki dalgalanma, IGC 
tahminlerinde de görülüyor. Fakat son tahminler daha is-
tikrar kazanmış görülüyor. Bununla beraber Ağustos ayın-
da yaşanan Çin etkisi ve küresel talep endişeleri nede-
niyle ay sonu tahminlerini görmek daha yerinde olacaktır. 
IGC’nin tahminlerinde dönem sonu stokları ise önceki aya 
göre 5 milyon artarak 201 milyon tona yükseldi. Yani bir 
önceki ay azalan tahminler yeniden yükseldi. Aylık bazda 
tahminlerin bu kadar değişmesi, ciddi bir belirsizlik orta-
mına işaret etmektedir. Yatırımcıların, tahmin kurumlarının 
ellerindeki detaylı verilere rağmen bu kadar farklı yönde 
tahminler açıklaması nedeniyle, işlemlerinde minimum risk 
almaları faydalı olacaktır. Ayrıca IGC’nin verilerinin, 2012 
yılına kıyasla dönem sonu stoklarının 30 milyon ton arta-
cağına işaret ettiğini de belirtmek gerekir. 

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tahminleri 
Ağustos ayında açıklanmadı. Önceki ay tahminlerine göre 
dünya buğday üretiminin 723,4 milyon ton olması bekle-
niyor. FAO'nun tahminlerine göre dönem sonu stokları ise 
197,5 milyon ton olacak. 

KÜRESEL EKONOMİ VE TALEP
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin 

gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önü-
ne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 719,98 
milyon ton olması bekleniyor. Önceki ay tahminlerine göre 
1,21 milyon tonluk bir artış var. Dönem sonu stokları ise 
206,66 milyon tona ulaşacak. Yani önceki aya göre 2,26 
milyon daha fazla stok artışı olacağı tahmin edilmektedir. 
Kısaca önceki aya göre hem üretimde artış beklenirken 
hem de dönem sonu stok beklentilerinde artış yaşandığı 
görülüyor.

Şikago Ticaret Borsası'nda Eylül vadeli buğday fiyatı, 
yeniden 500 cent/bushel seviyesinin üzerinde tutunma-
ya çalışıyor. Bu seviyeye yaklaştıkça alımların etkili olduğu 
görülmektedir. Bu seviye daha önce Mayıs ve Haziran ay-
larında da görülmüştü. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması 
durumunda satışların hızlandığı ve yeni bir düşüş trendinin 
içerisine girildiği görülebilir. Küresel ekonomiye ve dolayı-
sıyla talebe yönelik endişeler giderilmeden sağlıklı bir yük-
seliş ise beklenmemektedir. Yani önümüzdeki dönemde 
yatırımcıların sadece üretim tahminleri ve hava durumu 
değil, aynı zamanda döviz kurları ve ekonomik gelişmeleri 
de yakından takip etmesi gerekiyor. Zaten daha önce be-
lirttiğim gibi tahmin kurumlarının tahminlerindeki dalgalan-
malar da piyasadaki belirsizliğe işaret ediyor. Bu nedenle 
yatırımcıların riskten mümkün olduğunca kaçınmaları ya-
rarlı olabilir.
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“We estimate that there will be continuity in de-
velopment of milling industry; because every 
day the consumer is more demanding about the 
quality and the launch of new products. There is 
a great room for growth of wheat products con-
sumption in Brazil. It is sufficient to say that the 
average consumption of bread is annually 33 
kg per capita. This is well below the countries 
of similar socioeconomic conditions to Brazil, 
such as Argentina and Chile. We hope that in 
the medium term the flour intake exceeds the 
natural growth of the population.”

“Değirmencilik endüstrisindeki gelişmenin de-
vam edeceğini düşünüyoruz; çünkü tüketicilerin 
kalite ve yeni ürün talebi her geçen gün artı-
yor. Brezilya’da buğday ürünlerinin tüketiminde 
müthiş bir alan var. Ortalama ekmek tüketiminin 
yılda kişi başı 33 kg olduğunu, bunun Arjantin ve 
Şili gibi Brezilya’yla aynı sosyo-ekonomik şart-
lara sahip ülkelerin oranlarından oldukça aşağı-
da kaldığını söylemek yeterlidir. Umuyoruz ki un 
girdisi, orta vadede, nüfusun doğal artışından 
daha fazla olsun.”

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

“Brezilya’da 
buğday ürünlerinin 
tüketiminde müthiş 

bir alan var”

ABITRIGO, SERGIO AMARAL: 

“There is a great room 
for wheat products 

consumption 
in Brazil”
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Değirmenci Dergisi’nin bu ayki konuğu Brezilya Buğday 
Endüstrisi Derneği (ABITRIGO) Başkanı Sergio AMA-
RAL. Her açıdan ciddi potansiyeller barındıran Güney 
Amerika’nın en önemli ülkelerinden birisi olan Brezilya’da 
değirmencilik ve un endüstrisi her geçen yıl daha da 
gelişmeye devam ediyor. ABITRIGO Başkanı AMARAL, 
ülkede yaklaşık 200 değirmenin bulunduğunu, kurulu 
öğütme kapasitesinin ise 18-19 milyon ton civarında ol-
duğunu belirtiyor.

Değirmencilerin her geçen gün yeni teknolojilere daha 
çok yatırım yaptığını söyleyen AMARAL, un endüstrisi açı-
sından Brezilya’nın önemli bir potansiyel taşıdığına işaret 
ediyor. “Brezilya’da buğday ürünlerinin tüketiminde müt-
hiş bir alan var.” diyen Sergio AMARAL, ortalama ekmek 
tüketiminin yılda kişi başı 33 kg olduğunu ve bu miktarın 
benzer ülkeler olan Arjantin  ve Şili’den çok daha düşük 
olduğunu ifade ediyor. Hedeflerinin bu oranı arttırmak ol-
duğunu dile getiren AMARAL, dergimizin Brezilya değir-
mencilik pazarıyla ilgili sorularını yanıtlıyor.

Sayın Amaral, öncelikle derneğiniz hakkında bilgi ve-
rebilir misiniz? Kaç tane üyeniz var ve bir dernek ola-
rak sektördeki faaliyetleriniz nelerdir?  
Brezilya Buğday Endüstrisi Derneği (ABITRIGO) olarak 46 
üyemiz bulunmaktadır. Üyelerimizin temel faaliyet alanları 
endüstrileşme ve buğday unu ürünleri etrafında yoğun-
laşmaktadır. ABITRIGO olarak üyelerimizin kurumsal ve 
ticari çıkarlarını korumayı amaçlamaktayız. 

Brezilya un değirmenciliği endüstrisi hakkında da bi-
raz bilgi verebilir misiniz? Değirmenlerin sayısı, öğüt-
me kapasiteleri, teknoloji kullanım düzeyi, üretilen 
ürün grupları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Brezilya buğday unu değirmenciliği endüstrisi, yaklaşık 
200 değirmene sahiptir ve bunlardan 73 tanesi ABITRIGO 

Miller Magazine’s guest for this month is Sergio AMARAL, 
the President of The Brazilian Association of Wheat Industry 
(ABITRGIO). In Brazil which has a serious potential in every 
aspect, and is one of the most important countries of South 
America, milling and flour industry have been developing 
every year. AMARAL, the President of ABITRIGO states that 
there are approximately 200 flour mills and the installed mill-
ing capacity is estimated at 18 million to 19 million tons.

Saying that millers invest in new technologies more and 
more every day, AMARAL points that Brazil has a seri-
ous potential in terms of flour industry. Saying “There is 
great a room for growth of wheat products consump-
tion in Brazil”, Sergio AMARAL states that the average 
consumption of bread is 33 kg and this is well below the 
countries of similar socioeconomic conditions to Brazil, 
such as Argentina and Chile. Mentioning that their aim is 
to increase this rate, AMARAL answers our Magazine’s 
questions about Brazilian milling market.  

Mr. Amaral, firstly could you please give us some infor-
mation about your association? How many members 
do you have and what are your activities as an asso-
ciation in the industry?
As The Brazilian Association of Wheat Industry, we have 
46 members. The main activities of our members are fo-
cused on industrialization and wheat flours derivatives. 
As ABITRIGO, we aim to defend the institutional and 
commercial interests of our members.
 
Could you please give us some information about Bra-
zilian flour milling industry? What can you say about 
the number of the mills, milling capacities, technology 
usage level, and manufactured product groups?
The Brazilian industry of milling wheat has approximately 200 
flour mills, of which 73 belong to members of ABITRIGO. The 
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installed milling capacity in our country is estimated at 18 
to 19 million tons. The adopted technology level varies, but 
dominates  the latest technology used in the milling industry.
 
How is the approach of the milling companies towards 
the new technologies? Is there any Increase in the 
milling and recent technology investments?
Companies are moving in the new milling technologies 
with growing investments made constantly, year after year.
 
Do all of the mills in Brazil perform their production 
completely for the domestic consumption? Are there 
any export activities of the mills in your country? 
The whole wheat flour production processed by Brazil-
ian mills is sold domestically. Rather ABITRIGO, together 
with his associates, is developing a wheat flour export 
project, in partnership with Apex, in order to select coun-
tries with potential arising wheat flour imports from Brazil.
 
What is the level of raw materials (wheat, etc. produc-
tion) in your country? How much of the raw materials 
processed in the mills is produced in your country, and 
how much of it imported? Which countries do you pre-
fer for the imports?
Brazil consumes, on average, 10 million tons of wheat 
grain per year and the production is around 5 million 
tons. The Brazilian wheat supply has registered gains in 
quality, but is insufficient to meet demand for wheat bak-
ery market - requiring high quality product and accounts 
on average for 50% of the Brazilian demand. 

The largest wheat supplier to Brazil is Argentina, benefited 
from tax breaks through the MERCOSUR agreement. Other 
wheat suppliers to Brazil are Uruguay, Paraguay, to a lesser 
extent. United States and Canada are potential suppliers 
in case of Argentina export deficits in recent years, due to 
weather problems and the decision of the Argentine gov-
ernment to curb exports to supply the domestic market.
 
Could you please give us some information about 
flour consumption amount and consumption culture 
of Brazil? For instance; For which food products flour 
is used and how is it consumed? 
Wheat flour consumption is around 8 million tons and 
baking accounts for about 55% of flour consumption. 
The Brazilian consumer gives preference to fresh breads, 
freshly baked, crispy, known in Brazil as French bread in 
units of 50 to 60 grams. Consumption of slow fermenta-
tion of bread is awakening Brazilian consumer interest. 
Besides the bread, the flour is demanded by mass indus-
try, cookies, and for home use.
 
What do you think about the future development of 
your country in terms of both the improvement of the 

üyelerine aittir. Ülkemizdeki kurulu öğütme kapasitesinin 
18-19 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Kullanılan 
teknoloji düzeyi ise farklılık göstermekle birlikte ağırlıkla de-
ğirmencilik endüstrisindeki son teknolojileri kapsamaktadır. 

Değirmencilerin yeni teknolojilere karşı yaklaşımı na-
sıl? Son zamanlarda değirmenlere ve teknolojiye yapı-
lan yatırımlarda herhangi bir artış var mı? 
Firmalar, her geçen yıl yeni değirmen teknolojilerine yöne-
lik yatırımlarını daha da arttıracak şekilde hareket ediyor. 

Brezilya’daki tüm değirmenler üretimlerini yalnızca 
ülke içi tüketim için mi gerçekleştiriyorlar? Ülkenizdeki 
değirmenlerin herhangi bir ihracat faaliyeti de var mı? 
Brezilyalı değirmenciler tarafından üretilen tam buğ-
day unu, yurtiçine satılmaktadır. Ancak ABITRIGO, 
Brezilya’dan buğday unu ithal edecek potansiyel ülkeleri 
seçmek için ortakları Apex ile birlikte buğday unu ihracat 
projesi de geliştiriyor. 

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?
Brezilya, yılda ortalama 10 milyon ton buğday tüketiyor, 
buna karşılık üretim miktarı ise 5 milyon ton civarında. Her 
ne kadar Brezilya buğday kalitesini artırdığını kanıtlasa da, 
yüksek kalitede hammadde gerektiren ve Brezilya’daki 
talebin ortalama yüzde 50’sini oluşturan ekmeklik buğday 
pazarındaki talepleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır. 

Brezilya’nın en büyük buğday tedarikçisi, MERCOSUR 
anlaşmasıyla (Güney Amerika Ortak Pazarı) sağlanan ver-
gi muafiyetinden yararlanan Arjantin’dir. Brezilya’ya daha 
az miktarda buğday tedariği sağlayan diğer ülkeler ise 
Uruguay ve Paraguay’dır. Arjantin’in son yıllardaki iklim 
problemleri ve hükümetin iç pazara tedarik sağlamak için 
ihracatı durdurma kararı alması sebebiyle ihracat açığı 
vermesi durumunda, Amerika Birleşik Devletleri ve Kana-
da potansiyel tedarikçilerdir. 

Brezilya’daki un tüketim miktarı ve tüketim kültürü 
hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin; han-
gi gıda ürünleri için un kullanılıyor ve nasıl tüketiliyor?
Brezilya’da buğday unu tüketimi yaklaşık 8 milyon ton ve 
bunun yüzde 55’i ise fırıncılık ürünlerinde kullanılıyor. Bre-
zilyalı tüketiciler, Fransız ekmeği olarak bilinen 50-60 gram-
lık, yeni pişmiş, taze ve gevrek ekmeği tercih etmektedir. 
Yavaş mayalanmış ekmek de Brezilyalı tüketicilerin ilgisini 
çekmeye başladı. Ekmeğin yanı sıra seri üretim ürünler, 
bisküvi ve evde kullanım için de una rağbet ediliyor. 
 
Ülkenizdeki değirmencilik endüstrisinin, tüketim mik-
tarının ve tercihlerinin gelecekteki gelişimi hakkında 
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milling industry and consumption amounts, and pref-
erences of your country? What are your future expec-
tations about your industry?
We estimate that there will be continuity in development of 
milling industry; because every day the consumer is more de-
manding about the quality and the launch of new products. 
For wheat flour consumption,  there is great scope for con-
sumption increases. The ABITRIGO, together with the pasta 
industry, cookies, breads and industrial craft are promoting 
a campaign of increased consumption of wheat derivatives. 
Expectations are good and we hope that in the medium term 
the flour intake exceeds the natural growth of the population.

What do you think about your position when you com-
pare your country to other countries in South America 
in terms of potential? 
There is great room for growth of wheat products consump-
tion in Brazil. It is sufficient to say that the average consump-
tion of bread is annually 33 kg per capita. This is well below 
countries of similar socioeconomic conditions to Brazil, such 
as Argentina (72 kg/year) and Chile (over 90 kg/year).
 
Especially an association, do you have any projects 
for your industry que are being Realized right now or 
will be Realized in the coming years?
The Abitrigo are focusing on different projects in various fronts. 
In order to promote increased consumption of bread, and to 
enable bakery teachers about international trends of baking 
technology, we signed an agreement with the Brazilian As-
sociation of Bakery and Confectionery Industry (ABIP) and 
the International Union of Bakery and Confectionery (UIBC). 
We aimed at the end consumer. Besides, iwe are developing 
a campaign to highlight healthful wheat and its derivatives, 
and to demystify the so called "fad diets" that recommend 
restricting consumption of gluten and carbohydrates.

Moreover, institutionally performing for a few years, ABI-
TRIGO efforts to promote the integration of all wheat pro-
duction chain, and promotes every year the International 
Wheat Congress, which this year will be held in October 
in the city of Atibaia.

ne düşünüyorsunuz? Endüstriniz ile ilgili gelecekteki 
beklentileriniz nelerdir?
Değirmencilik endüstrisindeki gelişmenin devam edece-
ğini düşünüyoruz; çünkü tüketicilerin kalite ve yeni ürün 
talebi her geçen gün artıyor. Buğday unu tüketimi için bü-
yümekte olan geniş bir saha var. ABITRIGO, makarna, 
bisküvi, ekmek ve endüstriyel ürünler sektörüyle birlikte, 
buğday ürünlerinin tüketimini artırmak için de bir kam-
panya düzenliyor. Beklentiler iyi yönde. Umuyoruz ki un 
girdisi, orta vadede, nüfusun doğal artışından daha fazla 
olsun. 

Potansiyel açısından diğer Güney Amerika ülkeleri ile 
kendi ülkenizi karşılaştırdığınızda konumunuz hakkın-
da ne düşünüyorsunuz?
Brezilya’da buğday ürünlerinin tüketiminde müthiş bir 
alan var. Ortalama ekmek tüketiminin yılda kişi başı 33 
kg olduğunu, bunun Arjantin (72 kg/yıl) ve Şili (90 kg/yıl) 
gibi Brezilya’yla aynı sosyo-ekonomik şartlara sahip ül-
kelerin oranlarından oldukça aşağıda kaldığını söylemek 
yeterlidir. 

Özellikle bir dernek olarak, şu anda gerçekleştirilen 
veya önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan her-
hangi bir projeniz var mı?
ABITRIGO çeşitli faaliyet alanlarında farklı projelere odak-
lanmaktadır. Ekmek tüketimini artırmak ve fırıncıların fırın-
cılık teknolojilerindeki uluslararası trendleri öğrenmelerini 
sağlamak amacıyla Brezilya Unlu Mamuller ve Şekerleme 
Endüstrisi Derneği (ABIP) ve Uluslararası Unlu Mamuller 
ve Şekerleme Birliği’yle (UIBC) birlikte bir anlaşma imzala-
dık. Buradaki asıl hedef nihai tüketiciydi. Bunun yanı sıra 
buğday ve ürünlerinin sağlıklı yanını vurgulamak ve “yağ-
sız” olarak bilinen, glüten ve karbonhidrat alımını kısıtla-
yan diyetler konusunda aydınlatıcı bilgi vermek için de bir 
kampanya yürütüyoruz. 

Ayrıca tüm buğday üretim zincirinin entegrasyonunu tanıt-
mak için çabalamakta olan ABITRIGO, bu yıl Ekim ayında 
Atiabia şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Buğday 
Kongresi’nin de, her sene tanıtımını yapmaktadır.
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Avrupa Değirmenciliğinin Bilinmeyen Yönleri:
“Değirmencilikte İngiliz - Alman İlişkisi”

Unknown Features of European Milling: 
“British-German Relations in Milling”
....................................................................................................

The first partner of Simon-Bühler that was founded in 
Frankfurt, Germany and MIAG partnership is Henry Si-
mon who was born in Brieg, a few miles south of Breslav, 
in 1835.  His father is one of the founders and managers 
of German railway system and a well-known lawyer. His 
uncle Heinrich Simon who is a member of parliament in 
Prussia is also a supporter of Revolutions of 1848. For 
this reason, he was forced to leave his country and went 
to Switzerland with his nephew. Studying and becoming 
an engineer there, Henry Simon also continued his edu-
cation in Magdeburg University. Completing his military 
service in German army then, Simon started to work as 

Almanya Frankfurt’ta kurulan Simon-Bühler ve (MIAG)  
ortaklığının birinci ortağı, 1835 yılında Breslav’ın birkaç 
mil güneyinde bulunan Brieg kasabasında doğmuş olan 
Henry Simon'dur. Babası, Alman demiryolları sisteminin 
kurucularından ve müdürlerinden birisi olan, tanınmış bir 
avukattır. Prusya’da parlamento üyesi olan amcası Heim-
rich Simon ise aynı zamanda 1848 devrimine katılanlar-
dandır. Bu nedenle ülkesini terk etmeye mecbur edilir ve 
yanına yeğenini de alarak İsviçre’ye gider. Burada oku-
yan ve mühendis olan Henry Simon, ayrıca Magdeburg 
Üniversitesi’nde eğitimine devam eder. Daha sonra Al-
man ordusunda askerlik hizmetini yerine getiren Simon, 

“Değirmen taşından valsli değirmenlere geçiş süreci esnasında, makine tedariki zor olmaktaydı. 
Bühler, valslerini küçük bir ölçekte üretiyordu, Simon ise talebi karşılamak için bulabildiği yerlerden 
makine almanın yarattığı problemlerden şikayetçiydi. Bu arada Bühler de değirmen için gerekli di-
ğer makineleri alıp satıyordu ve toplanan makinelerin meydana getirdiği problemlerden aynı şekilde 
rahatsız oluyordu. Simon ve Bühler zaman zaman bir araya gelerek, işe yarar makinelerin yeknesak 
bir şekilde teminindeki zorlukları görüşüyorlardı. Bu görüşmeler her ikisinin beraberce, Almanya’da 
makine imalatlına girmeleri düşüncesini ortaya çıkardı.”

“During the period of transition from millstone to roller mills, supplying machines was difficult. 
Bühler produced its rollers in small scale. Simon was also complaining about the problems caused 
by purchasing machines wherever he can find in order to meet the demand. By the way, Bühler also 
bought and sold the other machines required for mills; and was similarly disturbed by the problems 
that assembled machines caused. Coming together from time to time, Simon and Bühler discussed 
the difficulties of obtaining convenient machines uniformly. These discussions led to an idea of en-
tering machine manufacturing together in Germany.”

Translation / Tercüme: Noyan ERİK
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a constructor in an engineering company in Magdeburg 
after being discharged. 

A Manchester based British company won the tender 
for Warsaw to Vilnius railway in 1860. Henry Simon was 
appointed as engineer to the building site of this con-
struction. After the construction completed, he arrived 
England in 1865, settled to Manchester and started to 
work as a consulting engineer. He became efficiently ac-
tive in promoting newly developed chaudron process in 
sinking mine shafts. A few years later, he took in charge 
of agencies of machinery importer companies that en-
deavor to produce milling machinery and operate in 
continental Europe, and he became a naturalized British 
Citizen. 

He founded Henry Simon Limited Company in 1878 
and signed a contract in order to build McDougall Broth-
ers Flour Mill in Manchester, which is the first British mill 
running with rollers completely. After this small startup, 
he created Henry Simon Company that was considered 
as one of the largest of its kind in those days. It is an un-
deniable fact that German expertise had significant influ-
ence on creation of British milling in that time.  

In 1892, Henry Simon announced that he set up 400 
flour mills with this system around the world. A year later, he 
established Henry Simon (Australia) Ltd. Company in Aus-
tralia. In the meantime, he became successful in another 
area too. In Corporation with Francois Carves, a well-known 
French coke oven engineer, he managed to make the first 
coke oven that succeeded in obtaining by-products too. 

Coal chemicals such as ammonia, benzel and other 
vaporish ones, used to disappear in the old coke ovens 
which were in the shape of comb. This Corporation en-
abled the establishment of Simon-Carves Company in 
1880. The first British by-product coke oven was estab-
lished in 1882 as a battery consisting of 25 ovens in Dur-
ham coalfield. 

Henry Simon was a very clever man with many suc-
cesses. He was a member of The Institution of Mechani-
cal Engineers in England, Iron and Steel Institute, Austrian 
Association of Engineers, and Architects and Civil Engi-
neers Federation of Paris.  Cremating is one of the sub-
jects that he showed a great interest too. He also wrote a 
book defending this issue and stating its importance. He 
designed some of the very first modern crematoriums in 
England. He was a vigorous supporter of British-German 
collaboration. He made a donation for opening of a chair 
in German language in Owens College in Manchester. His 
death at the age of 64 on 22 July 1899 was accepted by 
everyone with sorrow. 

terhis olduktan sonra bir Magdeburg mühendislik firma-
sında konstrüktör olarak çalışmaya başlar. 

1860 yılında Manchesterli bir İngiliz firması, Varşova’dan 
Wilna’ya yapılacak demiryolunun ihalesini kazanır. Henry 
Simon da bu yapım işinin şantiyesine, mühendis alarak 
tayin edilir. Bu iş bittikten sonra 1865’te İngiltere’ye ge-
lerek Manchester'e yerleşir ve müşavir mühendis olarak 
çalışmaya başlar. Şaft yerleştirmede yeni gelişen chaud-
ron sisteminin tanıtılması konusunda etkin faaliyet göste-
rir. Bir kaç yıl sonra, değirmen makineleri yapmaya çalışan 
ve kıta Avrupa’sında faaliyet gösteren makine imalatçısı 
firmaların acenteliği işini üstlenir ve İngiliz vatandaşlığına 
kabul edilir.

1878 yılında Henry Simon Limited şirketini kurar ve ta-
mamen valslerle çalışan ilk İngiliz değirmeni olan, Manc-
hester'deki Mc Dougall Kardeşler Un Fabrikası’nı yapmak 
üzere kontrat imzalar. Bu küçük başlangıçtan sonra, o 
günlerde konusunun en büyüklerinden birisi olarak kabul 
edilen Henry Simon firmasını oluşturur. O tarihlerde Al-
man becerisinin, İngiliz değirmenciliğinin şekillenmesinde 
büyük ölçüde etkili olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. 

1892’de Henry Simon bu sistemle dünyanın dört bir 
yanında 400 un fabrikası kurmuş olduğunu duyurur. Bir 
yıl sonra Avustralya’da, Henry Simon (Avustralya) Ltd. 
şirketini kurar.

Bu esnada, başka bir alanda da başarıya ulaşır. Tanın-
mış bir Fransız kok fırını mühendisi olan Francois Carves 
ile işbirliği yaparak, yan ürünleri de elde etmeyi başaran 
ilk by-product kok fırınını gerçekleştirirler. Arı peteği şek-
lindeki eski kok fırınlarında amonia, benzel ve diğer buhar 
halindeki kömür yan ürünleri kaybolmaktaydı. Bu bera-
berlik, 1880’de Simon-Carves firmasının kurulmasına yol 
açtı. 1882’de ilk İngiliz by-product kok fırını, Durbam kö-
mür madeninde 25 fırından oluşan bir batarya şeklinde 
kuruldu.

Henry Simon birçok başarıları olan çok zeki bir insan-
dı. İngiliz Makine Mühendisleri Enstitüsü’nün, Demir ve 
Çelik Enstitüsü’nün, Avusturya Mimar ve Mühendisler 
Birliği’nin, Paris İnşaat Mühendisleri Birliği’nin üyesiydi. 
Ölülerin yakılması, önemle üzerinde durduğu konulardan 
birisiydi. Bu konuyu savunan ve önemini belirten bir ki-
tap da yazmıştır. İngiltere’de ilk yapılan modern krema-
toryumların bazılarının da dizaynlarını yapmıştır. İngiliz-
Alman işbirliği düşüncesinin ateşli savunucularındandır. 
Manchester’daki Owens Koleji’nde Alman lisanı üzerine 
kürsü açılması için bağışta bulunmuştur. 22 Temmuz 
1899’da 64 yaşlında iken ölmesi, herkes tarafından üzün-
tü ile karşılanmıştır.
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Adolf Bühler, the second partner of this company, is 
Swiss citizen and was born in 1822. He started to manu-
facture 30 cm rolls for roller mills, on which three cylin-
ders operated on top of each other, besides his casting 
business. In that time, there was not strong demand for 
milling machinery in Switzerland. Searching sale oppor-
tunities with the machinery he made, Bühler contacted 
Henry Simon. Henry Simon had also started agency busi-
ness on milling machinery on that time. 

This 3-cylinder-roll took attention of Henry Simon and 
he managed to sell them in England. This machine pro-
duced successful results in the early period of roller mill-
ing. By this means, a friendship between the two com-
panies, which has been continuing without interruption 
since that day, started. 

During the period of transition from millstone to roller 
mills, supplying machines was difficult. Bühler produced 
its rollers in small scale. Simon was also complaining 
about the problems caused by purchasing machines 
wherever he can find in order to meet the demand. By 
the way, Bühler also bought and sold the other ma-
chines required for mills; and was similarly disturbed by 
the problems that assembled machines caused. Coming 
together from time to time, Simon and Bühler discussed 
the difficulties of obtaining convenient machines uniform-
ly. These discussions led to an idea of entering machine 
manufacturing business together in Germany.  Majority of 
the machines that they sold around the world was manu-
factured by various producers in Germany in that time. 

Bühler and Simon, both of them thought that selling 
machines abroad is disadvantageous. As every country 
has specific and different conditions, prices were also 
largely competitive. Various production processes of cus-
tomers and their opinions about machines were numer-
ous.  As well as this instability, machinery deliveries were 
too slow and long delays were also experienced. From 
time to time, customers in other countries had special 
requests about the design and construction of machines 
according to their needs. Producers finding customers 
easily for their production were highly reluctant to make 
these alterations. Just to overcome the difficulties, finally, 
Bühler and Simon decided to make production on their 
own in Germany. 

The third partner of this company is Jacques Bau-
mann, a German engineer who majored in milling. He was 
thought to be an authority in this subject. His skills influ-
enced Henry Simon so much that Simon appointed him 
as chief engineer to the institution in Manchester, England. 
Baumann became remarkably successful in this work. 
When Simon and Bühler decided to start manufacturing in 

Bu şirketin, ikinci ortağı alan Adolf Bühler, bir İsviçre va-
tandaşıdır ve 1822 yılında doğmuştur. İsviçre’nin, bugün 
Uzwil diye bilinen kasabasında küçük bir dökümhane ile 
işe başlamıştır. Bir kaç sene sonra, döküm işlerinin yanı 
sıra üst üste üç merdanenin çalıştığı 30 cm’lik vals tezga-
hını imal etmeye başlamıştır. O tarihlerde İsviçre’de değir-
men makinelerine fazla bir talep yoktur. Yaptığı makineye 
satış imkanları arayan Bühler, Henry Simon’la temasa 
geçer. Henry Simon da o sıralarda değirmen makineleri 
konusunda acentelik işine başlamıştır.

Bu üç merdaneli vals tezgâhı Henry Simon’un dikkatini 
çeker ve bunları İngiltere’de satmayı başarır. Bu makine, 
valsli değirmenciliğin ilk günlerinde çok başarılı neticeler 
vermiştir. Bu şekilde iki firma arasında o günden bu güne 
dek kesintisiz devam eden bir dostluk başlamış olur.

Değirmen taşından valsli değirmenlere geçiş süreci es-
nasında, makine tedariki zor olmaktaydı. Bühler, valslerini 
küçük bir ölçekte üretiyordu, Simon ise talebi karşılamak 
için bulabildiği yerlerden makine almanın yarattığı prob-
lemlerden şikayetçiydi. Bu arada Bühler de değirmen 
için gerekli diğer makineleri alıp satıyordu ve toplanan 
makinelerin meydana getirdiği problemlerden aynı şekil-
de rahatsız oluyordu. Simon ve Bühler zaman zaman bir 
araya gelerek, işe yarar makinelerin yeknesak bir şekilde 
teminindeki zorlukları görüşüyorlardı. Bu görüşmeler her 
ikisinin beraberce, Almanya’da makine imalatlına girmele-
ri düşüncesini ortaya çıkardı. O sırada dünyaya sattıkla-
rı değirmen makinelerinin ekseriyeti Almanya’daki çeşitli 
imalatçılar taraflından yapılıyordu.

Bühler ve Simon’un her ikisi de, başka ülkelere makine 
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Frankfurt by uniting their sources, they assigned Baumann 
responsibility of managing the plant in Frankfurt by making 
him the partner too.  By this means, both Simon and Büh-
ler were to be free to continue their operations in their own 
countries. “Bühler, Baumann And Co.” came into opera-
tion in Frankfurt in 1892 and it became very successful. At 
the beginning, the company came to be known as “Bühler, 
Baumann And Co.” due to some special causes. The real 
reason is that Simon who entered into a large scale busi-
ness relationship with Seck Bros. Company in Dresden did 
not want to reveal that he was the partner of a rival com-
pany.  After a short period, this secret was revealed and 
the name of the company was changed as “Simon, Bühler, 
Baumann and Co.”

In that time, Seck Bros Company in Dresden was one 
of the largest milling machinery producers in Europe and 
its machines were known with “Reform” brand. Simon 
who purchased machines in a large scale from Sack 
Company was allowed to use “Reform” name in England.  
At the beginning of this century, Simon had continued to 
purchase machines in a large scale from other German 
milling machinery producers until he started his own ma-
chinery production in England. 

Uniting their sources and ideas as to the requirements 
of the countries they represented, Simon and Bühler built 
and sold many machines and plants in Germany. Expand-
ing the scope of these operations slowly, they operated 
in many parts of the world too. In this way, they achieved 
international fame that they have today. Leading factor in 
this large partnership was German expertise. Research and 
development in machines and processes, construction of 

satmakta dezavantajlı oldukları kanaatindeydiler. Her ül-
kenin kendine has değişik şartları olduğu gibi fiyatlar da 
büyük ölçüde rekabete açıktı. Müşterilerin çeşitli üretim 
işlemleri ve makineler hakkındaki kanaatleri da çok çeşitli 
idi. Bu istikrarsızlığın yanı sıra makine teslimleri de çok 
yavaş olmakta ve büyük gecikmelerle sık sık karşılaşıl-
maktaydı. Diğer ülkelerdeki müşterilerin, zaman zaman 
makinelerin dizaynı ve konstrüksiyonu konusunda kendi 
ihtiyaçlarına göre özel istekleri oluyordu. Üretimlerine ko-
lay müşteri bulan imalatçılar, bu değişiklikleri yapmakta 
oldukça isteksiz davranmaktaydılar. İşte bu zorlukları yen-
mek için Bühler ve Simon sonunda, Almanya’da kendileri 
üretim yapmaya karar verdiler.

Bu şirketin üçüncü ortağı değirmencilik eğitimi görmüş 
bir Alman mühendisi olan Jacques Baumann idi. Kendi-
sine, bu konuda otorite olacağı gözü ile bakılmaktaydı. 
Baumann'ın yetenekleri Henry Simon'u öylesine etkile-
mişti ki onu, İngiltere Manchester’da bulunan kuruluşuna 
başmühendis olarak tayin etmişti. Baumann bu görevde 
fevkalade başarılı oldu. Simon ve Bühler kaynaklarını bir-
leştirerek, Frankfurt'ta imalata geçmeye karar verdikle-
rinde, Baumann'ı da ortak yaparak Frankfurt’taki tesisi 
yönetime sorumluluğunu ona verdiler. Bu şekilde Simon 
da, Bühler de kendi ülkelerindeki faaliyetlerine devam 
etme serbestisine sahip olacaklardı. 1892’de “Bühler, 
Buamann And Co.” Frankfurt’ta faaliyete geçti ve çok 
başarılı oldu. Başlangıçta bazı özel nedenlerden dolayı 
firma “Bühler, Baumann And Co.” olarak tanındı. Bunun 
esas nedeni, Dresden'de bulunan Seck Bros. firması ile 
büyük çapta iş ilişkisine girmiş olan Simon'un, rakip bir 
firmanın ortağı olduğunu duyurmak istememesiydi. Kısa 
süre sonra bu sır öğrenildi ve firmanın adı “Simon, Bühler, 
Baumann and Co.” olarak değiştirildi.

O sırada Dresden’deki Seck Bros firması, Avrupa’nın 
en büyük değirmen makineleri imalatçılarından birisiy-
di ve makineleri "Reform" markası ile tanınıyordu. Sack 
firmasından büyük çapta makine satın alan Simon'un 
İngiltere’de "Reform" ismini kullanmasına müsaade edil-
mişti. Simon bu asrın başında, İngiltere’de kendi makine 
imalatlına başlayana kadar diğer Alman değirmen maki-
nesi imalatçılarından da büyük ölçekte makine alımına 
devam etmişti.

Temsil ettikleri ülkelerin ihtiyaçlarına göre kaynakla-
rını ve düşüncelerini birleştirmiş olan Simon ve Bühler, 
Almanya’da çok sayıda makine ve tesis inşa ederek 
sattılar. Bu faaliyetlerinin kapsamını yavaş yavaş geniş-
leterek dünyanın pek çok yerinde de faaliyet gösterdiler. 
Böylece bugün erişmiş oldukları uluslararası üne ka-
vuştular. Bu büyük ortaklıkta önde gelen etken Alman 
becerisiydi. Makinelerdeki ve proseslerdeki araştırma ve 
geliştirmeler, tesislerin ve makinelerin konstrüksiyon ve 
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plants and machines, initiative and guidance in production 
were largely of German. 

This partnership continued to develop long after the 
founders’ death. Ernst Darwin Simon (Lard Simon of Wy-
thenshawe) and Adolf Bühler Junior, Sons of the found-
ers, continued the partnership until 1914. If this three 
sided partnership that was shaped by Swiss and German 
collaboration had continued 
without discharging, it would 
have been a very strong orga-
nization which is the center of 
global milling industry. 

Following his famous father, 
Lord Simon had significant roles 
in British public administration. 
He had been the governor of 
British broadcasting institution 
BBC for many years.  

When Baumann retired from 
“Simon, Bühler, Baumann” com-
pany in 1909, Dr. Eng. Hugo 
Greffenius replaced him. Greffe-
nius joined the company in 1904 
and became a partner of the 
company when he took over the 
management. The true inventor 
of handling products pneumati-
cally in flour plants is Greffenius.  
He took out his patent with pat-
ent number 256661 in July, 1909. 
He registered this patent with his 
secretary’s name, Walter Reinhari 
and this fact was revealed follow-
ing the death of Greffenius in December, 1953.  

German “Luther And Co.” company which was estab-
lished in Braunschweigh in 1849 is one of the oldest ma-
chine producer companies in the world.  Hugo Luther 
and one of his sons were the pioneers of the last century 
in this subject and they made their company one of the 
world’s most important establishments in milling machin-
ery production. 

 
 “Amme, Giesecke, Konegen and Seck Broas” Com-

panies that appeared in Germany later were actually es-
tablished by the company’s former employees who left 
“Luther And Co.” and entered business on their behalf. 
Competing against each other unnecessarily, these com-
panies founded MIAG by merging later.  

üretiminde inisiyatif ve yönlendirme genelde Almanlara 
aitti.

Bu ortaklık, kurucularının ölümünden sonra da uzun yıllar 
gelişmeye devam etti. Kurucuların oğulları, Ernst Darwin Si-
mon (Lard Simon of Wythenshawe) ve Adof Bühler Junyor, 
1914 yılına kadar ortaklığı sürdürdüler. İngiliz, İsviçre ve Alman 
işbirliği ile ortaya çıkan bu sacayağı, eğer dağılmayıp devam 

etmiş olsaydı dünya değirmen 
endüstrisinin merkezi haline 
gelen çok güçlü bir teşkilat 
olurdu.

Şöhretli babasının izini takip 
eden Lord Simon, İngiliz kamu 
yönetiminde önemli roller yük-
lenmiştir. Uzun seneler İngiliz 
yayın kuruluşu olan BBC'nin 
guvernörlüğünü yapmıştır.

Baumann, 1909 yılında 
“Simon, Bühler, Baumann” 
firmasından, tekaüt olarak 
ayrılınca yerine Dr. Mühendis 
Hugo Greffenius geçmiş-
tir. Greffenius, 1904 yılında 
firmaya katılmış ve yöneti-
me geçince firmaya ortak 
olmuştur. Un fabrikalarında 
pnömatik olarak malların 
taşınmasının esas mucidi 
Greffenius’dur. 1909 yılının 
Temmuz ayında 256661 
patent numarası ile patenti 
tescil edilmiştir. Bu paten-
tini sekreteri Walter Rein-

hari adına tescil ettirmiştir ve bu gerçek, Aralık 1953 te 
Greffenius’un ölümü ile ortaya çıkmıştır.

1849 yılında Braunschweig'ta kurulmuş olan Alman-
ların “Luther And Co.” firması dünyanın en eski makine 
imalat firmalarında birisidir. Hugo Luther ve oğullarından 
biri, geçen asrın bu konudaki öncüleriydiler ve firmalarını 
değirmen makineleri imalatında dünyanın en önemli kuru-
luşlarından birisi haline getirdiler.

Sonraları Almanya’da ortaya çıkan “Amme, Giesecke, 
Konegen ve Seck Broas” firmaları, aslında “Luther And 
Co.”dan ayrılarak kendi adlarına işe girişen, firmanın eski 
çalışanları tarafından kurulmuştur. Birbirleriyle gereksiz bir 
rekabete giren bu firmalar, sonradan birleşerek MİAG'ı 
kurmuşlardır.

Kaynak: Milling Dergisi’nin 3 Mart 1956 tarihli sayısından alınmıştır.Source: Taken from Milling Magazine dated 3 March 1956. 
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Dünya Soya Pazarı ve Türkiye

Bugün dünyayı besleyen 5-6 önemli bitkisel üründen birisi olan soyanın anavatanı Çin, Kore ve Japon-
ya gibi Uzakdoğu ülkeleridir. Ancak 20. yüzyıl itibariyle dünyanın başka yerlerinde de değer kazanan 
soyanın soya tarımı, günümüzde en çok ABD'de gelişmiştir. USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda 
319,3 milyon ton olan dünya soya üretiminin 108 milyon tonluk önemli bir kısmı (% 33,8) ABD tara-
fından gerçekleştirilmiştir. ABD’den sonra ikinci büyük üretici Brezilya’dır. Aynı sezonda Brezilya 94,5 
milyon tonluk soya üretimi gerçekleştirmiştir. 2014/15 sezonu verilerine göre dünya soya üretiminde 
ABD ve Brezilya’yı 60,8 milyon tonla Arjantin ve 12,3 milyon tonla Çin takip etmektedir.

Being one of the 5-6 important crops feeding the world, native land of soybean is far Eastern coun-
tries like China, Korea and Japan. Gaining value in other parts of the world too since 20th century, 
soybean cultivation, however, developed best in USA. According to the data of USDA, 108 million 
tons, a significant part (33,8%) of world soybean production which was 319,3 million tons in 2014/15 
season was realized by USA. Following USA, second largest producer is Brazil. In the same season, 
Brazil realized soybean production of 94,5 million tons. According to the data of 2014/15 season, 
Argentina with 60,8 million tons , China with 12,3 million tons, India with 9,8 million tons, Paraguay 
with 8,4 million tons and Canada with 6 million tons follow USA and Brazil.

WORLD SOYBEAN 
MARKET AND TURKEY
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Being a species of legume, soybean is native to Far 
East countries like China, Korea and Japan. It was intro-
duced to the other parts of the world and gained value in 
20th century. In general, the plant can grow in different 
climate regions and is successfully cultivated in many re-
gions of the world. However it grows best between May 
and September and at 25°C. Temperatures below 18 °C 
and above 40°C may influence growing of soybean nega-
tively. 

It is stated that soybean, a species of legume, increas-
es the fertility of following products by adding nitrogen 
into soil and provides fertilizer saving. Therefore, soybean 
is considered as one of the most suitable plants for crop 
rotation. 

Being one of the 5-6 important crops feeding the 
world, soybean contains 18-20% oil, 40-45% protein, 
30% carbohydrate, 5% mineral, many vitamins and valu-

Baklagiller familyasından olan soyanın anavatanı Çin, 
Kore ve Japonya gibi Uzakdoğu ülkeleridir. Dünyanın 
başka yerlerine de dağılıp değer kazanması 20. yüzyılı 
bulmuştur. Genel itibariyle soya bitkisi, farklı iklim böl-
gelerine uyumludur ve dünyanın pek çok yerinde ba-
şarıyla yetişmektedir. Ancak en iyi verim, Mayıs-Eylül 
ayları arasında sıcaklığın 25 °C olduğu iklimlerde alın-
maktadır. 18 °C’nin altındaki ve 40 °C’nin üstündeki 
sıcaklıklar, soyanın gelişimini olumsuz yönde etkileye-
bilmektedir.

Bir baklagil bitkisi olarak soyanın toprağa azot kazan-
dırarak kendisinden sonra ekilecek olan ürünlerde verimi 
arttırdığı ve gübre tasarrufu sağladığı da belirtilmektedir. 
Bu yüzden soya, ekim nöbeti için de en uygun bitkiler-
den birisi olarak nitelendirilmektedir.

Bugün dünyayı besleyen 5-6 önemli bitkisel üründen 
birisi olan soya, % 18-20 oranında yağ, % 40-45 oranın-
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able amino acids. Its seed is processed into edible oil 
used as liquid oil and margarine. After extraction of oil, 
remaining soybean flour-meal is largely used in food in-
dustry as it is nutritious and rich in protein. Soybean meal 
is also a significant source as animal feed. 

WORLD SOYBEAN PRODUCTION AND 
PRODUCER COUNTRIES 
As it is mentioned in general terms above, soybean is 

domesticated in Eastern Asia plains 5000 years ago and 
originated in China and Manchuria. Cultivated Eastern 
China between 11th and 17th centuries, soybean plant 
was introduced to Korea, Japan, Vietnam, Philippines, 
Thailand, Malaysia, Nepal and India in time. Although 
it was brought to Europe in the early 17th century, it 
couldn’t be cultivated efficiently. 

It started to be cultivated in USA in 1804. Between 
1919 and 1924, soybean was cultivated in 8 states in 
USA and this increased to 26 states later. Today, USA is 
the top soybean producer in the world. 

According to the report of International Grain Council 
dated August 27, 2015, entire soybean production in the 
world exceeded 300 million tons. According to the data 
of IGC, soybean production which was 272 million tons 
in 2012/13 season reached 285 million tons in 2013/14 
season. Estimating that production increased to 322 mil-
lion tons in 2014/15 season, IGC forecasted that produc-
tion amount will decrease to 318 million tons in 2015/16 
season. 

Data of Foreign Agricultural Service (USDA FAS) of 
USA which is the global leading soybean producer is par-
allel with IGC but a bit different. According to the data of 
USDA, world soybean production which was 240,4 mil-
lion tons in 2011/12 season reached to 268,8 million tons 
in 2012/13 season and 283,2 million tons in 2013/14 
season. Estimating that production reached 319,3 million 
tons in 2014/15 season, USDA forecasted that produc-
tion will increase and reach 320 million tons in 2015/16 
season, contrary to IGC. 

da protein, % 30 karbonhidrat ve % 5 oranında mineral, 
çok sayıda vitamin ve değerli aminoasitler içermektedir. 
Tohumlarından sıvı yağ ve margarin halinde kullanılan 
yemeklik bir yağ çıkarılır. Yağı çıkarıldıktan sonra kalan 
soya unu-küspesi de, besleyiciliği ve içerdiği zengin 
protein nedeniyle gıda sanayinde bolca kullanılmakta-
dır. Ayrıca soya küspesi hayvan yemi için de önemli bir 
kaynaktır. 

DÜNYA SOYA ÜRETİMİ VE ÜRETİCİ ÜLKELER
Yukarıda da genel hatlarıyla bahsedildiği gibi soya fa-

sulyesi, 5000 yıl önce Doğu Asya ovalarında keşfedilmiş 
olup genetik orijin merkezi Çin ve Mançurya'dır. 11. ve 
17. yüzyıllar arasında Doğu Çin'de yetiştirilmeye başla-
nan soya bitkisi zamanla Kore, Japonya, Vietnam, Filipin-
ler, Tayland, Malezya, Nepal ve Hindistan'a yayılmıştır. 17. 
yüzyılın başında Avrupa'ya getirilmişse de verimli olarak 
yetiştirilememiştir. 1804'te ABD sınırlarında yetiştirilmeye 
başlanmıştır. 1919-1924 yılları arasında ABD'de 8 eya-
lette birden soya ekimi yapılmış ve zamanla ekim alanı 
26 eyalete çıkmıştır. Günümüzde de soya tarımı en çok 
ABD'de gelişmiştir.

Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin 27 Ağustos 2015 ta-
rihli son raporuna göre dünya genelinde üretilen toplam 
soya miktarı 300 milyon tonu geçmiştir. IGC verilerine 
göre 2012/13 sezonunda 272 milyon ton olan dünya soya 
üretimi, 2013/14 sezonunda 285 milyon tona ulaşmıştır. 
2014/15 sezonunda üretimin 322 milyon tona yükseldiğini 
tahmin eden IGC, 2015/16 sezonunda üretimin bir miktar 
gerileyerek 318 milyon tona düşeceğini öngörmektedir.

Bugün dünyanın önde gelen soya üreticisi olan ABD’nin 
Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verileri de IGC ile para-
lellik sergilemekle birlikte bir miktar farklılık göstermek-
tedir. USDA verilerine göre 2011/12 sezonunda 240,4 
milyon ton olan dünya soya üretimi, 2012/13 sezonun-
da 268,8 milyon tona, 2013/14 sezonunda 283,2 milyon 
tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda üretimin 319,3 mil-
yon tona ulaştığını tahmin eden USDA, 2015/16 sezo-
nunda da, IGC’nin aksine, üretimdeki artışın devam ede-
ceğini ve 320 milyon tona ulaşacağını öngörmektedir.
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As it is mentioned before, world’s largest soybean 
producer is USA. According to the data of USDA, 108 
million tons, a significant part (33,8%) of world soybean 
production which was 319,3 million tons in 2014/15 sea-
son was realized by USA. Following USA, second largest 
producer is Brazil. In the same season, Brazil realized 
soybean production of 94,5 million tons. According to 
the data of 2014/15 season, Argentina with 60,8 million 
tons , China with 12,3 million tons, India with 9,8 million 
tons, Paraguay with 8,4 million tons and Canada with 6 
million tons follow USA and Brazil. 

Dünyanın en büyük soya üreticisi daha önce de de-
ğinildiği gibi günümüzde ABD’dir. USDA verilerine göre 
2014/15 sezonunda 319,3 milyon ton olan dünya soya 
üretiminin 108 milyon tonluk önemli bir kısmı (% 33,8) 
ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. ABD’den sonra ikin-
ci büyük üretici Brezilya’dır. Aynı sezonda Brezilya 94,5 
milyon tonluk soya üretimi gerçekleştirmiştir. 2014/15 
sezonu verilerine göre dünya soya üretiminde ABD ve 
Brezilya’yı 60,8 milyon tonla Arjantin, 12,3 milyon tonla 
Çin, 9,8 milyon tonla Hindistan, 8,4 milyon tonla Para-
guay ve 6 milyon tonla Kanada takip etmektedir.
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WORLD SOYBEAN CONSUMPTION AND 
CONSUMER COUNTRIES 
Being introduced with soybean in the early 20th century, 

developed Western countries made significant contribu-
tions to setting up of soybean industry, soybean produc-
tion and expansion of its usage area. Becoming one of 5-6 
crops feeding the world with its production amount ex-
ceeding 300 million tons, soybean is used in many areas, 
as oil and feed in particular. The nutrient grain crop is used 
in production of many biofuels and foods like milk, sauce, 
ice-scream and meat apart from oil and feed. 

Being considered highly beneficial as it is nutritious and 
alternative to animal proteins containing saturated fatty 
acids, soybean’s consumption amount is parallel with 
production. According to the data of IGC, world soybean 
consumption which was 267 million tons in 2012/13 sea-
son reached to 281 million tons in 2013/14 season and 
310 million tons in 2014/15 season. IGC forecasts that 
consumption amount will continue to increase in 2015/16 
season and reach to 317 million tons. 

According to the data of USDA, 258,3 million tons of 
world soybean production which was 319,3 million tons 
in 2014/15 season is used by grinding. According to the 
data of 2014/15 season, China is the number one in grind-
ed soybean consumption with 74,2 million tons. USA with 
50,2 million tons, Argentina with 38,8 million tons, Brazil 
with 39,4 million tons, EU with 13,9 million tons, India with 
7,4 million tons, Mexico with 4,2 million tons follow China. 

SOYBEAN OIL AND MEAL PRODUCTION 
One of the most significant usage areas of soybean is as 

oil. According to the data of USDA, world soybean oil pro-
duction is over 40 million tons. Soybean oil production which 
was 42,7 million tons in 2011/12 season reached 43 million 
tons in 2012/13, 45 million tons in 2013/14 season, 48,1 
million tons in 2014/15 season. Production is expected to 
reach 50,6 million tons in 2015/16 season. China became 
the number one in soybean oil production with 13,2 million 
tons in 2014/15 season. USA with 9,5 million ton, Argentina 
with 7,3 million tons, Brazil with 7,5 million tons follow China. 

Other parts of soybean which are used in food and 
feed products are around 200 million tons. According to 
the data of USDA, soybean meal production which was 
180,4 million tons in 2011/12 season reached to 181,2 
million tons in 2012/13 season, 189,4 million tons in 
2013/14 season, 203/6 million tons in 2014/15 season. 
This production amount is expected to reach to 2014,1 
million tons in 2015/16 season. As it is in soybean oil 
production, China, USA, Brazil and Argentina are the 
top soybean meal producers. According to the data of 
USDA, China produced 58,7 million tons soybean meal, 
USA 40 million tons, Brazil 30,5 million tons and Argen-

DÜNYA SOYA TÜKETİMİ VE TÜKETİCİ ÜLKELER
20. yüzyılın başlarında soya ile tanışan gelişmiş batılı 

ülkeler, soya sanayisinin kurulmasına, soya üretimine ve 
kullanım alanlarının geliştirilmesine önemli katkılar yap-
mışlardır. Günümüzde 300 milyon tonu aşan üretimiyle 
dünyayı beseleyen 5-6 bitkisel üründen biri haline gelen 
soya, başta yağ ve yem olmak üzere pek çok alanda 
kullanılmaktadır. Proteince zengin olan bu besleyici tahıl 
ürünü, yağ ve yemin dışında süt, peynir, sos, dondurma, 
et gibi pek çok gıdanın ve biyoyakıtın üretiminde yoğun 
olarak kullanmaktadır.

Besleyici olması ve doymuş yağ içeren hayvansal pro-
teinlere alternatif olması nedeniyle oldukça faydalı olarak 
nitelendirilen soyanın tüketim miktarı da üretimle paralellik 
göstermektedir. IGC verilerine göre 2012/13 sezonunda 
267 milyon ton olan dünya soya tüketimi, 2013/14 se-
zonunda 281 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 310 
milyon tona ulaşmıştır. IGC, tüketimin 2015/16 sezonun-
da da artmaya devam edeceğini 317 milyon tona ulaşa-
cağını öngörmektedir.

USDA’nın verilerine göre 2014/15 sezonunda 319,3 
milyon ton olan dünya soya üretiminin 258,3 milyon tonu 
öğütülerek (ezilerek) kullanılmaktadır. 2014/15 sezonu 
verilerine göre öğütülmüş soya tüketiminde Çin, 74,2 mil-
yon tonla ilk sırada yer almaktadır. Çin’i 50,2 milyon tonla 
ABD, 38,8 milyon tonla Arjantin, 39,4 milyon tonla Bre-
zilya, 13,9 milyon tonla AB, 7,4 milyon tonla Hindistan ve 
4,2 milyon tonla Meksika takip etmektedir.

SOYA YAĞI VE KÜSPESİ ÜRETİMİ
Soyanın en önemli kullanım alanlarından birisi yağdır. 

USDA verilerine göre dünya soya yağı üretimi 40 milyon 
tonun üzerindedir. 2011/12 sezonunda 42,7 milyon ton 
olan soya yağı üretimi 2012/13 sezonunda 43 milyon 
tona, 2013/14 sezonunda 45 milyon tona, 2014/15 se-
zonunda ise 48,1 milyon tona ulaşmıştır. 2015/16 sezo-
nunda da üretimin 50,6 milyon tona ulaşması beklenmek-
tedir. 2014/15 sezonunda soya yağı üretiminde ilk sırayı 
13,2 milyon tonla Çin almaktadır. Çin’i 9,5 milyon tonla 
ABD, 7,3 milyon tonla Arjantin, 7,5 milyon tonla Brezilya 
takip etmektedir.

Soyanın diğer gıda ve yem ürünlerinde kullanılan kıs-
mı ise 200 milyon ton civarındadır. USDA verilerine göre 
2011/12 sezonunda 180,4 milyon ton olan soya küspesi 
üretimi, 2012/13 sezonunda 181,2 milyon tona, 2013/14 
sezonunda 189,4 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 
203,6 milyon tona ulaşmıştır. Bu üretimin 2015/16 se-
zonunda 2014,1 milyon tona ulaşması beklenmektedir. 
Soya yağı üretiminde olduğu gibi soya küspesi üretiminde 
de Çin, ABD, Brezilya ve Arjantin başı çekmektedir. USDA 
verilerine göre 2014/15 sezonunda Çin 58,7 milyon ton, 
ABD 40 milyon ton, Brezilya 30,5 milyon ton, Arjantin ise 
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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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tina 29,8 million tons in 2014/15 season. 

Consumption of soybean oil and meal is intense in the 
countries which are on the top in production. 14,1 million 
tons of world soybean oil which was 49,3 million tons in 
2014/15 season consume China, 8,7 million tons USA, 
6,1 million tons Brazil, 3,8 million tons India. According 
to the data of the same season, 57,1 million tons of world 
soybean meal consumption which was 199,3 million tons 
belong to China, 30 million tons to EU countries, 28,8 
million tons to USA, 14,9 million tons to Brazil. 

29,8 milyon ton soya küspesi üretimi gerçekleştirmiştir.

Soya yağı ve küspesi tüketimi de ağırlıklı olarak üretimde 
ilk sıralarda yer alan ülkelerde yoğunlaşmaktadır. 2014/15 
sezonunda 49,3 milyon ton olan dünya soya yağı tüketimi-
nin 14,1 milyon tonunu Çin, 8,7 milyon tonunu ABD, 6,1 
milyon tonunu Brezilya, 3,8 milyon tonunu ise Hindistan 
tüketmektedir. Yine aynı sezon verilerine göre 199,3 mil-
yon ton olan dünya soya küspesi tüketiminin 57,1 milyon 
tonu Çin’e, 30 milyon tonu AB ülkelerine, 28,8 milyon tonu 
ABD’ye, 14,9 milyon tonu Brezilya’ya aittir.
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WORLD SOYBEAN TRADE
According to the data of International Grain Council 

IGC, amount of soybean which is traded around the world 
exceeded 120 million tons. According to this, world soy-
bean trade which was 99 million tons in 2012/13 season 
reached 113 million tons in 2013/14 season, 122 million 
tons in 2014/15 season. IGC forecasted that soybean 
trade will increase to 125 million tons in 2015/16 season. 

China which is native land of soybean cannot meet do-
mestic consumption despite its high production amount 
and becomes one of the top soybean importers in the 

DÜNYA SOYA TİCARETİ
Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin verilerine göre dünya 

ticaretine konu olan soya miktarı 120 milyon tonu geç-
miştir. Buna göre 2012/13 sezonunda 99 milyon ton 
olan dünya soya ticareti, 2013/14 sezonunda 113 milyon 
tona, 2014/15 sezonunda da 122 milyon tona ulaşmış-
tır. IGC, soya ticaretinin 2015/16 sezonunda 125 milyon 
tona çıkacağını öngörmektedir. 

Soyanın anavatanı olan Çin, yüksek üretim miktarına 
rağmen iç tüketimi karşılayamamakta ve gerçekleştirdiği 
ithalat miktarıyla dünyanın en büyük soya ithalatçıları ara-
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world with its imports amount. According to the data of 
USDA,  77 million tons of world soybean import which 
was around 119,7 million tons in 2014/15 season belong 
to China. In world soybean import, EU with 13,4 million 
tons, Mexico with 4 million tons and Japan with 2,9 mil-
lion tons follow China. In exports, Brazil and USA come 
first. Export amount of Brazil in 2014/15 season was 
49,8 million tons, and it was 49,6 million tons for USA. 
Argentina with 9,6 million tons, Paraguay with 4,6 million 
tons, Canada with 3,7 million tons follow in exportation. 

Trade amount of soybean is around 10 million tons. 
According to the data of USDA, soybean oil trade which 
was around 8 million tons in 2011/12 season reached 9 
million tons in 2013/14 season, 10 million tons in 2014/15 
season. According to the data of USDA, India is the top 
in world soybean import with 2,5 million tons in 2014/15 
season. China with 900 thousand tons, Algeria with 580 
thousand tons, Bangladesh with 480 thousand tons, Mo-
rocco with 450 thousand tons, and Venezuela with 425 

sına girmektedir. USDA verilerine göre 2014/15 sezonun-
da 119,7 milyon ton olan dünya soya ithalatının 77 milyon 
tonu tek başına Çin tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünya 
soya ithalatında Çin’i 13,4 milyon tonla AB, 4 milyon tonla 
Meksika ve 2,9 milyon tonla Japonya takip etmektedir. 
İhracatta ise Brezilya ve ABD ilk sıralarda yer almaktadır. 
Brezilya’nın 2014/15 sezonunda gerçekleştirdiği ihracat 
49,8 milyon ton, ABD’nin gerçekleştirdiği ihracat ise 49,6 
milyon tondur. İhracatta Brezilya ve ABD’yi 9,6 milyon 
tonla Arjantin, 4,6 milyon tonla Paraguay ve 3,7 milyon 
tonla Kanada takip etmektedir.

Soyanın yağ olarak dünya ticaretine konu olan miktarı 
10 milyon ton civarındadır. USDA verilerine göre 2011/12 
sezonunda 8 milyon ton civarında olan dünya soya yağı 
ticareti, 2013/14 sezonunda 9 milyon tona, 2014/15 sezo-
nunda ise 10 milyon tona ulaşmıştır. USDA verilerine göre 
2014/15 sezonunda dünya soya yağı ithalatında Hindis-
tan, 2,5 milyon tonla ilk sırada yer almaktadır. Hindistan’ı 
900 bin tonla Çin,  580 bin tonla Cezayir, 480 bin tonla 
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thousand tons follow India. Argentina comes first with 4,7 
million tons in exportation. Brazil with 1,3 million tons, 
USA with 884 thousand tons, EU with 900 thousand 
tons, Paraguay with 670 thousand tons and Russia with 
370 thousand tons in world soybean oil export. 

Soybean meal trade is around 60 million tons in the world. 
According to the data of USDA, soybean meal import which 
was 56,9 million tons in 2011/12 season reached to 53,8 
million tons in 2012/13 season, 57,8 million tons in 2013/14 
season, 60,1 million tons in 2014/15 season. 

EU comes first in soybean meal import with 19,5 mil-
lion tons in 2014/15 season. Indonesia with 4,2 million 
tons, Vietnam with 3,7 million tons, Thailand with 3 mil-
lion tons, Philippines with 2,5 million tons, Iran with 2,1 
million tons, Japan with 1,7 million tons, Mexico with 1,6 
million tons follow EU countries. Argentina comes first 
with 27,8 million tons in exports. Argentina realizes nearly 

Bangladeş, 450 bin tonla Fas ve 425 bin tonla Venezüel-
la takip etmektedir. İhracatta ise ilk sırayı 4,7 milyon tonla 
Arjantin almaktadır. Dünya soya yağı ihracatında Arjantin’i 
1,3 milyon tonla Brezilya, 884 bin tonla ABD, 900 bin tonla 
AB, 670 bin tonla Paraguay ve 370 bin tonla Rusya takip 
etmektedir.

Soya küspesi ticareti ise dünya genelinde 60 milyon ton 
civarındadır. USDA verilerine göre 2011/12 sezonunda 
56,9 milyon ton olan soya küspesi ithalatı, 2012/13 sezo-
nunda 53,8 milyon tona, 2013/14 sezonunda 57,8 milyon 
tona, 2014/15 sezonunda 60,1 milyon tona ulaşmıştır. 

2014/15 sezonunda 19,5 milyon tonla AB, soya küspesi 
ithalatında ilk sırada yer almaktadır. AB ülkelerini 4,2 milyon 
tonla Endonezya, 3,7 milyon tonla Vietnam, 3 milyon tonla 
Tayland, 2,5 milyon tonla Filipinler, 2,1 milyon tonla İran, 
1,7 milyon tonla Japonya ve 1,6 milyon tonla Meksika ta-
kip etmektedir. İhracatta ise yine Arjantin 27,8 milyon tonla 



September • Eylül 2015 83

RESEARCH • ARAŞTIRMA

DEĞİRMENCİ DERGİSİ



84 September • Eylül 2015

RESEARCH • ARAŞTIRMA

MILLER MAGAZINE

50 percent of world soybean meal export with this export 
amount. Brazil with 15 million tons, USA with 11,4 million 
tons, Paraguay with 2,5 million tons, India with 1,2 million 
tons follow Argentina in exports. 

SOYBEAN PRODUCTION IN TURKEY
Soybean which was first introduced to Turkey in 1930s 

had been cultivated only in Black Sea Region for years. 
However, through 2nd product project implemented in 
the following years, it started to be cultivated in irrigated 
areas in Aegean and Mediterranean Regions. Today, soy-
bean cultivation in Turkey is realized largely on Çukurova 
Region. Especially Adana and Osmaniye cities meet 80 
or 85 percent of soybean production in Turkey. 

When Turkish Statistical Institute (TUIK) considered, it 
seems that soybean cultivated lands in Turkey increases 
especially in recent years. While soybean was cultivated 
on a land of 150 thousand decares in 2000 this area 
increased to 270 thousand decares in 2003. The gen-

ilk sırada yer almaktadır. Arjantin bu ihracat miktarıyla dün-
ya soya küspesi ihracatının yüzde 50’sine yakınını gerçek-
leştirmektedir.  İhracatta Arjantin’i 15 milyon tonla Brezilya, 
11,4 milyon tonla ABD, 2,5 milyon tonla Paraguay ve 1,2 
milyon tonla Hindistan takip etmektedir.

TÜRKİYE’DE SOYA ÜRETİMİ
Türkiye'ye ilk kez 1930’lu yıllarda giren soya, uzun yıllar 

boyunca sadece Karadeniz bölgesinde yetiştirilmiştir. An-
cak sonraki yıllarda uygulamaya konulan 2. ürün projesi 
ile Ege ve Akdeniz bölgelerinin sulanır alanlarında da ye-
tiştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde Türkiye’de soyanın 
tarımı ağırlıklı olarak Çukurova bölgesinde yapılmaktadır. 
Özellikle Adana ve Osmaniye illeri, Türkiye soya üretiminin 
yüzde 80-85’ini karşılamaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik) verilerine bakıldığın-
da da Türkiye’de soya ekimine ayrılan alanların özellikle 
son yıllarda arttığı görülmektedir. 2000 yılında 150 bin 
dekarda soya ekimi yapılırken bu alan 2003’te 270 bin 
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eral view of cultivated lands 
between 2004 and 2009 is 
unsteady. In this period, while 
cultivation areas increased 
140 thousand decares in 
some years, it decreased to 
86 thousand decares. After 
2009, there is a steadier and 
increasing view.  According to 
the data of TUIK, soybean cul-
tivation area which is around 
235 thousand decare in 2010 
increased to 264 thousand 
decare in 2011, 315,9 thou-
sand decare in 2012, 432 
thousand decare in 2013. In 
2014, however, it decreased 
to 343 thousand decares. 

The situation in cultivation 
land is reflected on produc-
tion amount too and produc-
tion amount increased up to 85 
thousand tons from 44 thousand 
tons between 2000 and 2004. 
However, it decreased to 29 
thousand tons sometimes be-
tween 2004 and 2009. Increas-
ing again since 2009, production 
increased to 102 thousand tons in 2011, 122 thousand tons 
in 2012, and 180 thousand tons in 2013. 

Due to increase in efficiency, decrease in production was 
less in comparison to cultivation area in 2014 and produc-
tion was realized as 150 thousand tons. Despite cultivation 
land and production amount, yields increase nearly every 
year. According to the data of TUIK, yield per decare which 
was 297 kg in 2000 increased to 437 kg in 2014. 

SOYBEAN TRADE IN TURKEY 
Soybean trade of Turkey changes between 1 and 2 

million tons. When the data of Turkish Statistical Institute 
considered, it is seen that while soybean import amount 
of Turkey was 1,1 million ton in 2005, it reached 1,2 mil-
lion tons in 2007-08 years. Soy bean imports decreasing 
to 973 thousand tons in 2009 increased to 1,7 million tons 
in 2010 and decreased to 1 million tons in 2013. However, 
in 2014 a significant increase was seen and imported soy-
bean amount reached to 2 million tons. Considering this 
import amount, Turkey’s export is highly limited. The largest 
soybean export of the last 10 years is 16,6 thousand tons. 

Turkey imports some soybean flour. However this 
amount is very low. The largest soybean flour import in 

dekara kadar çıkmıştır. An-
cak 2004 ile 2009 yılları ara-
sında ekim alanlarında istik-
rarsız bir tablo söz konusu 
olmuştur. Bu dönemde Ekim 
alanı bazı yıllarda 140 bin 
dekara kadar çıkarken bazı 
yıllarda 86 bin dekara kadar 
düşmüştür. 2009’dan son-
ra ise daha istikrarlı ve artış 
yönünde bir tablo söz konu-
sudur. Tüik verilerine göre 
2010 yılında 235 bin dekar 
civarında olan soya ekim 
alanı, 2011 yılında 264 bin 
dekara, 2012 yılında 315,9 
bin dekara, 2013’te de 432 
bin dekara kadar çıkmıştır. 
2014’te ise bir miktar gerile-
yerek 343 bin dekar seviye-
sinde kalmıştır. 

Ekim alanındaki bu tablo, 
üretim miktarına da yansımış 
ve 2000 ile 2004 yılları ara-
sında üretim 44 bin tondan 
85 bin tona kadar çıkmış, 
ancak 2004 ile 2009 yılları 
arasında zaman zaman 29 

bin tona kadar gerilemiştir. 2009’dan itibaren yeniden ar-
tışa geçen üretim, 2011’de 102 bin tona, 2012’de 122 
bin tona, 2013’te de 180 bin tona çıkmıştır. 

2014’te ise verimdeki artış nedeniyle ekim alanına kı-
yasla üretimdeki düşüş çok daha az olmuş ve 150 bin 
tonluk üretim gerçekleştirilmiştir. Ekim alanı ve üretim 
miktarındaki tabloya rağmen, verim hemen hemen her yıl 
artmıştır. Tüik verilerine göre 2000 yılında dekara 297 kg 
olan verim, 2014’te 437 kg’a kadar çıkmıştır.

TÜRKİYE SOYA TİCARETİ
Türkiye’nin soya ticareti 1 ile 2 milyon ton arasında de-

ğişmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verileri incelendi-
ğinde Türkiye’nin soya fasulyesi bazında gerçekleştirdiği 
ithalat 2005 yılında 1,1 milyon ton iken, 2007-08 yıllarında 
1,2 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır. 2009 yılında 973 bin 
tona kadar gerileyen soya fasulyesi ithalatı, 2010 yılında 
1,7 milyon tona kadar çıkmış, sonraki yıllarda bir miktar 
gerileyerek 2013 yılında 1 milyon ton seviyesine düşmüş-
tür. Ancak 2014 yılında önemli bir ithalat artışı yaşanmış ve 
ithal edilen soya fasulyesi miktarı 2 milyon tona ulaşmıştır. 

Bu ithalat miktarlarına karşılık Türkiye’nin gerçekleştir-
diği ihracat ise son derece sınırlıdır. Son 10 yılda yapılan 
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the last 10 years is only 124 tons. Soybean flour export 
is also very low and a bit higher than import amount. 
According to the data of TUIK, the largest soybean flour 
in the last 10 years is only 210 tons. 

en büyük soya fasulyesi ihracatı 16,6 bin tondan oluş-
maktadır.

Türkiye, soya unu bazında da bir miktar ithalat geçek-
leştirmektedir ancak bu miktarlar son derece düşüktür. 
Son 10 yıldaki en büyük soya unu ithalatı 124 tondan 
ibarettir. Soya unu ihracatı da aynı şekilde düşük olmakla 
birlikle ithalattan bir miktar daha yüksektir. Tüik verilerine 
göre son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük soya unu ih-
racatı 210  tondan ibarettir.

Sources - Kaynaklar :
1. Grain Market Report, International Grains Council, GMR 458 – 27 
August 2015, http://www.igc.int/
2. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, 
http://www.fas.usda.gov/
3. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), http://www.tuik.gov.tr/
4. Soya Yetiştiriciliği, Ahmet Nedim Nazlıcan, Zir. Yük. Müh.
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Flour industry in the country is controlled by a small producer 
group. While there are 23 flour mills in 2000, this decreased to 10 
in 2013 and 9 in 2014. 5 of them dominate 90 percent of the flour 
industry in the country. In Ghana, it is known that there are 3 flour 
mills. 80 percent of wheat flour produced in the country is used to 
produce bread. Remaining 20 percent is also used for cake and 
other bakery product.

Nijerya’daki un endüstrisi küçük bir üretici grubu tarafından kont-
rol edilmektedir. Ülkede, 2000 yılında 23 adet un değirmeni olduğu 
görülürken, bu miktar 2013 yılında 10’a, 2014 yılında ise 9’a düş-
müştür. Bunlardan 5 tanesi ülkedeki un endüstrisinin yüzde 90’ına 
hâkimdir. Gana’da ise 3 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Ülkede 
üretilen buğday ununun yüzde 80’i ekmek yapımında kullanılmakta-
dır. Kalan yüzde 20’si ise kek ve diğer unlu mamullerin üretiminde 
kullanılmaktadır.

Nijerya ve Gana’da 
Tahıl ve Un Pazarı

Being located on Midwestern of 
Africa, Nigeria is one of the countries 
having the largest land area. Nige-
ria, which has the largest population 
in Africa with 181 million (2015 esti-
mate), achieved independence from 
Britain and became federated. Be-
ing a rich country in terms of natural 
sources, Nigeria has an equatorial 
climate in South, tropical inland and 

Afrika’nın orta batısında yer alan Ni-
jerya, Afrika’nın en büyük topraklara 
sahip ülkelerinden biridir. 181 milyon-
luk nüfusuyla (2015 tahmini) Afrika’nın 
en kalabalık ülkesi olan Nijerya, 1960 
yılında İngiltere’den bağımsızlığını ka-
zanmış ve federal bir yapıya bürün-
müştür. Nijerya, doğal kaynaklar bakı-
mından zengin bir ülke olmakla birlikte 
güneyinde ekvatoral, iç kısımlarında 

GRAIN AND FLOUR MARKET 
IN NIGERIA AND GHANA
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arid climate in the North. Fertile land rate of the country 
is 37,3 percent. 

Being located on the coasts of Guinea Gulf in West-
ern Africa, Ghana has a population of 26,3 million in 
total. Achieving independence from Britain in 1957, 
Ghana is seen as a model for other African countries 
today although it had many politically unsteady years. 
On southern east and western parts of the country, 
dry and hot climate, on southern West humid climate 
is seen. 

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
Being the 12th biggest oil producer and 8th oil export-

er, Nigeria is the number one trade partner of USA in 
Sub-Sahara Africa. USA realizes 11 percent of its crude 
oil import from Nigeria. This makes 46 percent of total 
crude oil export of Nigeria. Although growth in oil industry 
since 2005 fell behind the other industries, increasing oil 
prices in 2007 and 2008 enabled a serious growth in oil 
revenues.  Political tension, conflict and sabotage to oil 
facilities in Niger Delta which is the most important oil 
area of the country prevent the nation make production 
and exportation with a capacity of 100 percent.  In the 
country where heavy industry has not developed enough, 
the government adopted heavy industry policy in order to 
develop steel, petro chemistry, fertilizer and metal indus-
try with the help of industry. Textile, beverage, cigarette, 
detergent and cement industries form 60 percent of in-
dustrial production. 

High growing rates that Nigeria has had recently be-
came remarkable. In this aspect, it is observed that Ni-
geria, which has been trying to strengthen its economy 
through market-based reforms recently, is struggling to 
quit capital-based oil industry, to strengthen and diversify 
its economy. Despite all of these developments, Nigeria 
is counted as a country where doing business is difficult 
due to problems in cases such as acquisition of property, 
getting the planning permission, international trade and 
paying taxes. 

Showing a serious growing rate in economy recently, 
Ghana has been strengthening its international relations 
since 2000s. Gaining speed by globalizing with Kofi An-
nan who was Secretary General of United Nations, Gha-
na has become one of the most mentioned countries fol-
lowing African countries in this period.  

Agriculture is the main industry of economy and 
shares 35 percent of GDP. Service industry shares 
around 30 percent and industry shares 25 percent of 
GDP. GDP of Ghana has shown a significant devel-
opment in recent years. Being around 7,7 percent in 

tropikal ve kuzeyinde de kurak bir iklime sahiptir. Ülkenin 
tarıma elverişli arazi oranı ise yüzde 37,3’tür.  

Batı Afrika’da, Gine Körfezi kıyılarında yer alan 
Gana, toplam 26,3 milyonluk nüfusa sahiptir. 1957’de 
İngiltere’den bağımsızlığını kazanan Gana, siyasi olarak 
uzun yıllar istikrarsız dönemler geçirmiş olmasına rağ-
men, günümüzde diğer Afrika ülkeleri için model ülke ko-
numundadır. Ülkenin güney doğu ve batısında sıcak ve 
kurak, güney batısında ise nemli bir iklim görülmektedir. 

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Dünyanın 12. büyük petrol üreticisi ve 8. büyük petrol 

ihracatçısı olan Nijerya, ABD’nin Sahra Altı Afrika’daki en 
büyük ticaret ortağıdır. ABD toplam ham petrol ithalatı-
nın % 11’ini Nijerya’dan gerçekleştirmektedir. Bu oran 
Nijerya’nın toplam ham petrol ihracatının % 46’sını oluş-
turmaktadır. 2005 yılından bu yana petrol sektöründeki 
büyüme, diğer sektörlerin gerisinde kalmış olmasına rağ-
men, 2007-2008 dönemindeki artan petrol fiyatları ülke-
nin petrol gelirlerinde ciddi artış sağlamıştır. Ülkenin en 
önemli petrol sahasını oluşturan Nijer Deltası’ndaki siyasi 
gerilim, çatışma ve petrol tesislerine yönelik sabotajlar, 
ülkenin % 100 kapasiteyle üretim ve ihracat yapmasını 
engellemektedir. Ağır sanayi sektörünün yeterince geliş-
mediği ülkede, petrol gelirlerinin artmasıyla birlikte hükü-
met özellikle çelik, petrokimya, gübre ve metal sanayinin 
devlet eliyle geliştirilmesine yönelik ağır sanayi politikasını 
benimsemiştir. Ülkede tekstil, içecek, sigara, deterjan ve 
çimento sanayileri, endüstriyel üretimin %60’ını oluştur-
maktadır. 

Son yıllarda Nijerya ekonomisinin yakaladığı yüksek bü-
yüme oranları dikkat çekici olmuştur. Bu çerçevede, özel-
likle son dönemde pazar odaklı reformlar ile ekonomisini 
güçlendirme çalışmaları içerisinde olan Nijerya’nın, ser-
maye ağırlıklı petrol ekonomisinden uzaklaşmaya çaba-
ladığı, ekonomisini güçlendirme ve çeşitlendirme çabaları 
içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Tüm bu gelişmelere 
rağmen, Nijerya mülkiyet edinme, inşaat izinlerinin çıkarıl-
ması, uluslararası ticaret ve vergi ödeme gibi hususlarda 
yaşanan sıkıntılar sebebiyle iş yapmanın zor olduğu bir 
ülke olarak değerlendirilmektedir.

Son yıllarda ekonomide önemli bir büyüme hızı yaka-
lamış olan Gana ise 2000’li yıllardan itibaren uluslararası 
ilişkilerini de hızla güçlendirmektedir. Özellikle Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterliği yapmış olan Kofi Annan ile 
dünyaya açılarak ivme kazanan Gana, içinde bulunduğu-
muz dönemde Afrika ülkeleri içinde adından en çok söz 
edilen ülkeler arasında yer almaktadır.

Gana’da tarım, halen ekonominin temel sektörü olup, 
GSYİH’ya katkısı %35 civarındadır. Hizmetler sektö-
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2010, GDP has reached a record level like 14,4 per-
cent in 2011. 

As a result of ongoing developments in agricultural in-
dustry in the country, increasing gold production in signif-
icant rate, ongoing improvements expected in oil produc-
tion and services industry, it is foreseen that a growing 
rate above 5 percent can be gained in the upcoming 
years. Significant developments in communication and 
construction industry in Ghana are expected to continue 
in the upcoming period. 

Recently applied economy policies in Ghana focused 
on areas such as using public expenses efficiently, in-
creasing public expenditures, increasing business and 
investment opportunities, expanding credit usage oppor-
tunities and supporting private sector. Besides, subjects 
such as prioritizing infrastructure investments, eliminat-
ing poverty, oil production and increasing exportation are 
what Ghana government overemphasized. 

THE PLACE AND IMPORTANCE 
OF AGRICULTURE
As well as oil industry, agricultural sector which 

has been traditional to a great extent forms the main 
sources for export revenues of the country from 1960 
to 1970 when the country achieved independence and 
shared more than 60 percent of GDP. Although Nige-
ria was mostly an agricultural product exporter when 
it achieved independence in 1960 became an impor-
tant agricultural importer as a result that contribution of 
agriculture to economy has decreased in years. Since 
1970, various attempts having been made in order to 
revive agriculture again since 1970; however these at-
tempts were not successful due to applied policies and 
deficiencies in investments. Agricultural sector sharing 
70 percent of employment today also shares 20,6 per-
cent of GDP. Development of agriculture in the country 
remained limited. Creating the main national food pro-
duction program at the end of 1970s, President Oluse-
gun Obasanjo strived to put a spotlight on agricultural 
improvements after he came to power in 1999. Primary 
reasons having significant roles in agriculture’s being 
falling behind are that many agricultural lands are small, 
agricultural mechanization is inadequate, agricultural 
input supply is highly insufficient and reaching modern 
technology is limited. 

Significant investments are required for moderniza-
tion of agricultural industry in Nigeria. Desertification in 
the North, erosion in middle and South of the country 
are counted as the most significant threads for agri-
cultural lands. Besides, due to insufficient policies and 
investments, expected results weren’t obtained and 

rü GSYİH’dan %30 civarında pay almakta, sanayinin 
GSYİH’ya katkısı ise %25’tir. Gana’nın GSYİH’sı son yıllar-
da önemli gelişme göstermiştir. 2010 yılında %7,7 oranın-
da gerçekleşen GSYİH, 2011 yılında ise %14,4 gibi rekor 
düzeyde gerçekleşmiştir.

Ülkede tarım sektöründeki gelişmenin devam etme-
si, altın madeni üretiminin önemli ölçüde artması, pet-
rol üretiminde ve hizmetler sektöründe beklenen olum-
lu gelişmelerin devam etmesi neticesinde önümüzdeki 
yıllarda %5'in üzerinde büyüme hızının yakalanabileceği 
öngörülmektedir. Gana’da önümüzdeki süreçte özellikle 
haberleşme ve inşaat sektörlerindeki önemli gelişmelerin 
devam etmesi beklenmektedir. 1997 yılında keşfedilen 
petrol yatakları, ülkenin özellikle kıyı kesimlerinde yer al-
maktadır. 

Gana’da son dönemlerde uygulanan başlıca ekonomi 
politikaları; kamu harcamalarının verimli şekilde kullanımı, 
kamu gelirlerinin artırılması, iş ve yatırım imkânlarının artı-
rılması, kredi kullanım imkânlarının genişletilmesi ve özel 
sektörün desteklenmesi konularında yoğunlaşmıştır. Bun-
ların dışında altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi, yoksul-
luğun giderilmesi ve petrol üretim ve ihracatının artırılması 
konuları Gana hükümetlerinin üzerinde durdukları önemli 
konuları oluşturmaktadır.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Nijerya ekonomisinde, petrol sektörünün yanı sıra bü-

yük ölçüde gelenekselliğini koruyan tarım sektörü, ba-
ğımsızlığın kazanıldığı 1960 yılından 1970 yılına kadar 
ülkenin ihracat gelirlerinin ana kaynağını oluşturmuş ve 
GSYİH’nin %60’ından fazlasını sağlamıştır.  Nijerya 1960 
yılında bağımsız olduğunda, önemli ölçüde tarım ürünleri 
ihracatçısı olmasına rağmen, tarımın ekonomiye katkısı-
nın yıllar itibariyle azalması sonucunda, önemli bir tarım 
ürünleri ithalatçısı konumuna gelmiştir. 1970 yılından beri 
tarımın yeniden canlandırılması amacıyla çeşitli girişimler-
de bulunulmuş, ancak uygulanan politikalar ve yatırımlar-
daki eksiklik nedeniyle bu girişimler pek etkili olamamıştır. 
Günümüzde istihdamın %70’ini karşılayan tarım sektörü, 
GSYİH’nin % 20,6’sını oluşturmaktadır. Tarım sektörü-
nün ülkedeki gelişimi ise sınırlı olmuştur. 1970'li yılların 
sonlarında başlıca ulusal gıda üretim programını ortaya 
çıkaran Başkan Olusegun Obasanjo, 1999 yılında yöne-
time geldikten sonra dikkatleri tarımın kalkınması üzerine 
çekmeye çalışmıştır. Tarımın geri kalmasında rol oynayan 
önemli faktörler ise pek çok tarım arazisinin küçük oluşu, 
tarımsal mekanizasyonun yetersiz olması, tarımsal girdi 
temininin oldukça yetersiz oluşu ve modern teknolojiye 
sınırlı erişimdir. 

Nijerya’da tarım sektörünün modernizasyonu için 
önemli yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kuzeydeki çöl-
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Nigeria became an agricultural products importer. Pri-
mary agricultural products in the country are pulses, 
sesame, cashew nut, cassava, cacao, peanut, corn, 
millet, watermelon, rice, sorghum, soy bean and sweet 
potato. 

Domestic economy is still based on agriculture in 
Ghana and agriculture shares 40 percent of GDP and 
55 percent of employment. Agricultural industry is run by 
small family businesses in Ghana. Growth in the sector 
is behind the other industries and the sector face various 
risks as it depends mostly on climate conditions. Only 1 
percent of cultivated land is irrigated. 

The most important agricultural product in the coun-
try is cacao. Cacao is also the most important import 
good together with gold. Forestry products, vegetables, 
seafood and pineapple follow cacao as agricultural prod-
ucts. Agricultural sector is open to fluctuations of prices 
in international markets. Studies to increase product 
range in agriculture remains limited. 

In the recent years, growth in cacao industry devel-
oped along with extension in forestry sub-sectors and 
this growth was realized above 5 percent per annum. 
After the expand of 0,8 percent in agricultural sector in 
2011, an expand over 3 percent was realized in 2012. 
Developments about cacao production have signifi-
cant impact on agricultural sector. Recently, growth 
in agricultural sector was reasoned from the growth 
in cacao sector. Positive developments in agricultural 
sector are reasoned from long term positive impact of 
public policies as well as good weather conditions. In 
the frame of economic reforms, the government aban-
doned food price controls and increased the payments 
to producers for cacao and other products, and also 
increased the supports to agriculture through various 
services. According to the Africa Human Development 
Index, continuously cultivated lands in Ghana have in-
creased gradually and cultivated lands which were 2,8 
million hectares in 1995 reached to 4 million hectares. 
Together with this, sufficient development is not ob-
tained in food products in Ghana. In the last 10 years, 
positive increase has seen in cacao, cassava and rice 
production. But increase in production of other prod-
ucts stayed limited. This resulted from insufficient in-
vestments, weak technology and recently cultivated 
lands’ being poor quality. 

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION 
IN NIGERIA
According to the data of US Department of Agriculture, 

Foreign Agricultural Service (USDA FAS), corn ranks high-
est in grain production in Nigeria. İncreasing to 6,5 million 

leşme, orta ve güney kesimdeki erozyon, tarım alanındaki 
en önemli tehditler arasında gösterilmektedir. Bunun yanı 
sıra uygulanan politikaların ve yatırımların yetersiz kalma-
sı nedeniyle tarımda beklenen sonuçlar elde edilememiş, 
hatta Nijerya tarım ürünleri ithalatçısı konumuna gelmiştir. 
Ülkede üretilen başlıca tarım ürünleri ise bakliyat, susam, 
baladur ağacı cevizi, manyok, kakao, fıstık, mısır, darı, ka-
vun, pirinç, sorgum, soya fasulyesi ve tatlı patatestir.  

Gana’da da yurt içi ekonomi hala büyük ölçüde tarıma 
dayalı olup, tarım sektörü GSYİH’nın %40’ını, istihdamın 
da %55’ini karşılamaktadır. Ülkede tarım sektörüne kü-
çük aile işletmeleri hâkimdir. Sektördeki büyüme diğer 
sektörlerin gerisinde kalmakta ve sektör, büyük ölçüde 
iklim koşullarına bağlı olması nedeniyle çeşitli risklerle 
karşı karşıyadır. Ekili arazilerin yalnızca %1’i sulanabil-
mektedir.

Ülkede ekonomik anlamda en önemli tarımsal ürün 
kakaodur. Kakao aynı zamanda altın madeniyle birlikte 
Gana’nın en önemli ihraç kalemi olup, tarımsal ürünler 
içerisinde kakaoyu ormancılık ürünleri, sebzeler, deniz 
ürünleri ve ananas takip etmektedir. Tarım sektörü ulus-
lararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarına açık olan bir 
sektördür. Tarımdaki ürün çeşitliliğini arttırma çalışmaları 
ise sınırlı kalmaktadır.

Son yıllarda, tarım sektöründeki büyüme kakao ve 
ormancılık alt sektörlerindeki genişlemeye bağlı olarak 
gelişme göstermiş ve söz konusu büyüme yıllık ortala-
ma %5’in üzerinde olmuştur. 2011 yılında tarım sektö-
ründeki %0,8’lik gelişmeden sonra, 2012 yılında %3’ün 
üzerinde gelişme beklenmektedir. Ülkede kakao üreti-
mindeki gelişmelerin tarım sektörü üzerine büyük etkisi 
bulunmaktadır. Son yıllarda tarım sektöründeki büyüme-
ler de esas itibarıyla kakao sektöründeki büyümeden 
kaynaklanmıştır. Tarım sektöründeki olumlu gelişmeler 
hava koşullarının iyi gitmesinin yanı sıra kamu politikala-
rının uzun vadeli olumlu etkilerinden de kaynaklanmak-
tadır. Ekonomik reformlar çerçevesinde hükümet, gıda 
fiyat kontrollerini kaldırmış, üreticilere ödenen kakao ve 
diğer ürünlerin fiyatlarını ve tarıma yönelik çeşitli hiz-
metlerle destekleri artırmıştır. Dünya Bankası’nın Afrika 
Gelişme Göstergeleri’ne göre Gana’da devamlı ekilen 
alanlar düzenli olarak artış göstermiş olup, 1995 yılında 
tahmini olarak 2,8 milyon hektar olan ekili alanlar, için-
de bulunduğumuz yıllarda 4 milyon hektara ulaşmıştır. 
Bununla birlikte Gana’da gıda ürünleri üretiminde yeterli 
gelişme sağlanamamıştır. Son 10 yılda kakao, manyok 
ve pirinç üretiminde olumlu artışlar görülmekle birlikte 
diğer ürünlerin üretimindeki artışlar sınırlı kalmıştır. Bu 
durum, yatırım azlığı, zayıf teknoloji ve son yıllarda ekilen 
alanların kalitesinin iyi olmaması gibi nedenlerin bir so-
nucu olarak ortaya çıkmıştır.
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tons in 2004/05 season, corn production exceeded over 
7 million tons and reached to 8,9 million tons in 2009/10 
season. Reaching the highest production level of the last 
11 season with a production amount of 9,2 million ton in 
2011/12 season, Nigeria produced more than 7,6 million 
tons of corn in 2012/13 and 2013/14 seasons and 7,5 
million tons in 2014/15 season. In 2015/16 season, corn 
consumption is expected to be 7 million. Having nearly 
the same consumption amounts like in production, Ni-
geria reached the highest consumption amount with 9,2 
million tons in 2011/12 season. Nigeria consumed 7,8 
million tons of corn in 2012/13 and 2013/14 seasons and 
7,6 million tons in 2014/15. 

Second highest produced grain in Nigeria is sorghum. 
Producing 9 million tons of sorghum in 2003/04 season 
increased this amount above 10 million tons in 2004/05 
and 2008/09 season. Although it increased a little in 
2010/11 and 2011/12 seasons, sorghum production 
amount which decreased to 6,6 million tons in 2009/10 
season decreased below 6 million tons in 2012/13 sea-
son and was realized as 6,7 million tons in 2014/15 
season. Sorghum consumption in Nigeria is parallel to 
production amount. In 2015/16 season, it is estimated 
to be around 6,1 million tons. Sorghum consumption 
amount which is 8,9 tons in 2003/04 season increased 
over 10 million tons in 2005/06 season. Consumption 
amount falling back to 6,5 million tons in 2009/10 sea-
son decreased to 6,5 million tons in 2013/14 and 6,6 in 
2014/15 season. 

The most produced grain after sorghum is rice. Rice 
production in Nigeria which was 1,8 million tons in 
2003/04 season increased to 2 million tons and reached 

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

verileri incelendiğinde Nijerya’nın hububat üretiminde en 
yüksek miktarın mısıra ait olduğu görülmektedir. 2004/05 
sezonunda 6,5 milyon tona yükselen mısır üretimi sonraki 
sezonlarda 7 milyon tonun üzerine çıkmış ve 2009/10 se-
zonunda 8,9 milyon tona ulaşmıştır. 2011/12 sezonunda-
ki 9,2 milyon tonluk üretimle son 11 sezonun en yüksek 
seviyesine ulaşan Nijerya’nın mısır üretimi, 2012/13 ve 
2013/14 sezonlarında 7,6 milyon tonun üzerinde gerçek-
leşmiş; 2014/15 sezonunda ise 7,5 milyon ton olarak kay-
dedilmiştir. 2015/16 sezonunda da yine 7 milyon ton ci-
varında bir mısır üretiminin olacağı öngörülmektedir. Mısır 
tüketiminin hemen hemen üretimle aynı miktarlarda sey-
rettiği Nijerya’da, en yüksek tüketim miktarına 9,2 milyon 
tonla 2011/12 sezonunda ulaşmıştır. Nijerya, 2012/13 ve 
2013/14 sezonlarında 7,8 milyon ton, 2014/15 sezonun-
da ise 7,6 milyon ton mısır tüketmiştir. 

Nijerya’nın hububat üretiminde en yüksek ikinci miktarın 
sorguma ait olduğu görülmektedir. 2003/04 sezonunda 9 
milyon ton sorgum üreten Nijerya, 2004/05 ve 2008/09 
sezonları arasında 10 milyon tonun üzerinde üretim ger-
çekleştirmiştir. 2009/10 sezonunda 6,6 milyon tona dü-
şen ülkenin sorgum üretim miktarı, 2010/11 ve 2011/12 
sezonlarında bir miktar yükselse de 2012/13 sezonun-
da 6 milyon tonun altına gerilemiş, 2014/15 sezonunda 
ise yeniden artış göstererek 6,7 milyon tona ulaşmıştır. 
2015/16 sezonunda da 6,1 milyon tonluk sorgum üreti-
minin gerçekleşeceği öngörülmektedir. Nijerya’da sorgum 
tüketimi, üretime paralel gitmektedir. 2003/04 sezonunda 
8,9 milyon ton olan sorgum tüketim miktarı, 2005/06 se-
zonunda 10 milyon tonun üzerine çıkmıştır. 2009/10 se-
zonunda ise 6,5 milyon tona gerileyen tüketim, 2013/14 
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the highest production amount of the last 11 years with 
2,877 million tons in 2011/12 season. Rice produc-
tion which was realized as 2,3 million tons in 2012/13 
season increased to 2,7 million tons in 2013/14  and 
recorded as 2,5 million tons in 2014/15 season. It is es-
timated that rice production will reach 2,7 million tons in 
2015/16 season. It is seen that rice production is insuf-
ficient for meeting the consumption amount. Rice con-
sumption amount which was 3,6 million tons in 2003/04 
season increased continuously and reached to 5,6 mil-
lion tons in 2011/12 season. Although consumption 
amount fell back to 5,3 million tons in 2012/13 season 
reached to 5,8 million tons in 2013/14 and 6,4 million 
tons in 2014/15 season. 

Wheat production of Nigeria is very low in comparison 
to its consumption amount. It reached to 100 thousand 
tons between 2006/07 and 2011/12 seasons and it re-
mained below 100 thousand tons. Wheat production of 
Nigeria in 2014/15 season is 70 thousand tons. Despite 
low amounts in production, and small scale fluctuations 
happened sometimes, wheat consumption in Nigeria 
increases gradually. According to the data of USDA, 
wheat consumption of Nigeria which was 2,4 million tons 
in 2003/04 season exceeded 3 million tons between 
2004/05 and 2012/13 seasons. 

Wheat consumption which was realized as 4,1 mil-
lion tons in 2013/14 season stayed at 3,8 million tons in 
2014/15 season. However new estimates point that con-
sumption will be above 4 million tons in 2015/16 season. 

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION 
IN GHANA
Ghana is very limited country in terms of grain produc-

tion. According to the data of US Department of Agricul-
ture, Foreign Agricultural Service (USDA FAS), it is seen 
that corn has the highest production amount in Ghana. 
However this is around 1 or 2 million tons. producing 
1,2 million tons corn in 2003/04 season, Ghana pro-
duced 1,1 million tons of corn in 2004/05, 2005/06 and 
2006/07 seasons. Production which was 1,2 million tons 
in 2007/08 season continued to increase in the follow-
ing seasons and reached 1,872 million tons in 2010/11 
season. 

The highest corn production amount of the last 
11 season was reached with 1,950 million tons in 
2012/13 season. Corn production which was 8 million 
tons in 2014/15 season is estimated to stay in this 
level again.  Corn consumption amount is nearly the 
same with production. Corn consumption which was 
realized as 1,2 million tons in 2003/04 season reached 
to 1,5 million tons in 2008/09 season. Continuing to 

sezonunda 6,5 milyon ton, 2014/15 sezonunda ise 6,6 
milyon ton seviyesinde seyretmiştir. 

Sorgumun ardından en çok üretimi gerçekleştirilen bir 
diğer tahıl ürünü ise pirinçtir. 2003/04 sezonunda 1,8 mil-
yon ton olarak gerçekleşen Nijerya pirinç üretimi, sonra-
ki sezonlarda 2 milyon tonun üzerine çıkmış ve son 11 
sezonun en yüksek üretim miktarına 2,877 milyon tonla 
2011/12 sezonunda ulaşılmıştır. 2012/13 sezonunda 2,3 
milyon ton olarak gerçekleşen pirinç üretimi, 2013/14 
sezonunda 2,7 milyon tona; 2014/15 sezonunda da 2,8 
milyon tona yükselmiştir. 2015/16 sezonunda ise 2,7 
milyon tonluk pirinç üretiminin gerçekleştirilmesi öngö-
rülmektedir. Pirinç üretiminin tüketimi karşılamaya yeterli 
gelmediği görülmektedir. 2003/04 sezonunda 3,6 milyon 
ton olan pirinç tüketim miktarı, devamlı olarak artmış ve 
2011/12 sezonunda 5,6 milyon tona ulaşmıştır. Tüketim 
miktarı, 2012/13 sezonunda bir miktar gerileyerek 5,3 
milyon tona düşse de,  2013/14 sezonunda 5,8 milyon 
tona, 2014/15 sezonunda ise 6,4 milyon tona ulaşmıştır. 

Nijerya’nın buğday üretimi ise tüketimine kıyasla olduk-
ça düşük seviyededir. 2003/04 ve 2014/15 sezonları ara-
sında yalnızca 2006/07 ve 2011/12 sezonlarında 100 bin 
tona ulaşabilmiş, diğer sezonlarda 100 bin tonun altında 
kalmıştır. 2014/15 sezonunda Nijerya’nın buğday üretimi 
70 bin tondur. Üretimdeki son derece düşük rakamlara 
karşın, zaman zaman küçük dalgalanmalar yaşanmakla 
birlikte, genel hatlarıyla Nijerya’daki buğday tüketimi her 
geçen gün artış göstermeye devam etmektedir. USDA 
verilerine göre; 2003/04 sezonunda 2,4 milyon ton olan 
ülkenin buğday tüketimi, 2004/05 ve 2012/13 sezon-
ları arasında 3 milyon tonun üzerinde gerçekleşmiştir. 
2013/14 sezonunda 4,1 milyon tona kadar çıkan ülkenin 
buğday tüketimi, 2014/15 sezonunda 3,8 milyon tonda 
kalmıştır. Ancak yeni öngörüler 2015/16 sezonunda tü-
ketimin yeniden 4 milyon tonun üzerine çıkacağına işaret 
etmektedir.

GANA’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Gana, tahıl üretimi konusunda son derece sınırlı bir ül-

kedir. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA 
FAS) verileri incelendiğinde, Gana’nın hububat üretiminde 
en yüksek miktarın mısıra ait olduğu görülmektedir ancak 
bu da 1 ile 2 milyon ton arasında kalmaktadır. 2003/04 
sezonunda 1,2 milyon ton olan ülkenin mısır üretimi, 
2004/05, 2005/06 ve 2006/07 sezonlarında 1,1 milyon 
ton seviyelerinde kalmıştır. 2007/08 sezonunda yeniden 
1,2 milyon ton ulaşan üretim, sonraki sezonlarda da art-
maya devam etmiş, 2010/11 sezonunda 1,872 milyon 
tona ulaşmıştır. 

Ülke, mısır üretiminde son 11 sezonun en yüksek mik-
tarına 1,950 milyon tonla 2012/13 sezonunda ulaşmıştır. 
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increase in the following seasons, corn consumption 
rose to 1,9 million tons in 2013/14 season. Corn con-
sumption in Ghana was realized as 1,8 million tons in 
2014/15 season. 

Production and consumption amount of other grains 
as well as corn in Ghana stayed below 1 million tons. The 
highest production of rice, one of these products, is 300 
thousand tons. Producing rice below 200 thousand tons 
between 2003/04 and 2008/09 seasons, Ghana pro-
duced 235 thousand tons of rice in 2009/10 seasons and 
this amount increased to 300 thousand tons in 2014/15 
season. It is seen that rice production is insufficient for 
meeting the rice consumption in Ghana. From 2003/04 
to 2010/11 seasons, between 463 thousand tons and 
608 thousand tons of rice were consumed. Exceeding 
over 700 thousand tons since 2010/11 season reached 
to 960 thousand tons in 2014715 seasons, namely the 
highest amount of the last 11 years. 

Production amount of sorghum is a little more than 
rice. Being realized above 300 thousand tons between 
2003/04 and 2010/11 seasons (decreased only between 
these two seasons), sorghum production declined be-
low to 300 thousand tons and recorded as 251 thousand 
tons in 2013/14 and 293 thousand tons in 2014/15 sea-
son. ıt is estimated that production will be above 300 
thousand tons again in 2015/16 season. 

Wheat is another grain which is not produced in Gha-
na. However wheat is the third-most consumed grain 
among other grain products. From 2003/04 to 2008/09, 
306 thousand tons and 426 thousand tons of wheat 
consumption were realized. This increased over 415 
thousand tons since 2009/10 season.  Continuously in-

2014/15 sezonunda 1,8 milyon ton civarında kalan mısır 
üretiminin 2015/16 sezonunda da yine bu seviyede seyre-
deceği öngörülmektedir. Mısır tüketiminde ise üretiminde-
kine yakın miktarlar söz konusudur. 2003/04 sezonunda 
1,2 milyon ton olarak gerçekleşen mısır tüketimi, 2008/09 
sezonunda 1,5 milyon tona ulaşmıştır. Sonraki sezonlar-
da da yükselmeye devam eden mısır tüketimi, 2013/14 
sezonunda 1,9 milyon tona yükselmiştir. Gana’nın mısır 
tüketimi, 2014/15 sezonunda ise 1,8 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

Gana’da mısırın dışındaki diğer tahılların üretim ve tü-
ketim miktarları 1 milyon tonun altında seyretmektedir. 
Bu ürünlerden biri olan pirinçte, bugüne kadarki en yük-
sek üretim miktarı 300 bin tondur. USDA verilerine göre; 
2003/04 ve 2008/09 sezonları arasında 200 bin tonun 
altında pirinç üretimi gerçekleştiren Gana, 2009/10 se-
zonunda 235 bin ton pirinç üretimi gerçekleştirmiş ve 
bu miktar 2014/15 sezonunda 300 bin tona yükselmiş-
tir. Gana’da pirinç üretiminin tüketimi karşılamaya yeterli 
gelmediği görülmektedir. 2003/04 sezonundan 2010/11 
sezonuna kadar 463 bin ve 608 bin ton arasında değişen 
miktarlarda pirinç tüketimi gerçekleştirilmiştir. 2010/11 
sezonundan itibaren 700 bin tonun üzerine çıkan pirinç 
tüketimi, 2014/15 sezonunda 960 bin tona, yani son 11 
sezonun en yüksek miktarına ulaşmıştır. 

Sorgumdaki üretim miktarları, pirinçten biraz daha 
yüksektir. 2003/04 ve 2010/11 sezonları arasında genel 
hatlarıyla 300 bin tonun üzerinde gerçekleştirilen sorgum 
üretimi (sadece aradaki 2 sezonda düşüş göstermiştir), 
2011/12 sezonundan itibaren 300 bin tonun altına ge-
rilemiş, 2013/14 sezonunda 251 bin ton, 2014/15 se-
zonunda ise 293 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2015/16 
sezonunda üretimin yeniden 300 bin tonu bulacağı öngö-
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creasing in the following seasons, wheat consumption 
reached to 535 thousand tons in 2012/13 season and 
550 thousand tons in 2013/14 season. It reached to 
the highest production level with 560 thousand tons in 
2014/15 season. 

GRAIN TRADE IN NIGERIA 
According to the data of USDA, wheat is the most 

imported grain product in Nigeria. Wheat production is 
insufficient for meeting wheat consumption and it is im-
ported to meet the demand. Mostly over 3 million tons 
of wheat was traded in Nigeria between 2003/04 and 
2009/10 seasons. Import amount decreased below 
3 million tons only in 2003/04 and 2007/08 seasons. 
Wheat import which was realized as 4 million tons in 
2010/11 season was recorded as 4,1 million tons in 
2012/13 season, 4,5 million tons in 2013/14 season al-
though it decreased to 3,9 million tons in 2011/12 sea-
son. Lastly, wheat import of Nigeria which was recorded 
as 4,2 million tons is estimated to be 4,4 million tons in 
2015/16 season.  It is seen that Nigeria do not produce 
considerable amount of wheat and uses some of wheat it 
imported for export activities. While any export activities 
seem between 2003/04 and 2008/09 seasons, it is seen 
that in 2008/09, 2009/10 and 2010/11 seasons around 
500 thousand tons of wheat is exported. Although ex-
port amount decreased a little in 2011/12 and 2012/13 
seasons it increased to 500 thousand tons in 2013/14 
season and 400 thousand tons in 2014/15 season. 

rülmektedir. Gana’nın sorgum tüketimi ise üretim mikta-
rıyla paraleldir.

Buğday ise Gana’da üretimi gerçekleştirilmeyen bir ta-
hıl ürünüdür. Ancak, diğer hububat ürünleri arasında en 
çok tüketilen üçüncü hububat ürünüdür. Ülkede 2003/04 
sezonundan 2008/09 sezonuna kadar 306 bin ton ile 
426 bin ton arasında buğday tüketimi gerçekleştirilmiş, 
2009/10 sezonundan itibaren bu tüketim miktarı 400 
bin tonun üzerine çıkılmıştır. Sonraki sezonlarda gide-
rek artan buğday tüketimi, 2012/13 sezonunda 535 bin 
tona, 2013/14 sezonunda ise 550 bin tona yükselmiş 
ve 2014/15 sezonunda 560 bin tonla en yüksek tüketim 
miktarına ulaşmıştır. 

NİJERYA’DA TAHIL TİCARETİ 
USDA verilerine göre Nijerya’nın en çok ithal ettiği hu-

bubat ürünü buğdaydır. Ülkede tüketimi karşılamaya yet-
meyecek kadar az miktarda buğday üretilmekte ve tüke-
tim miktarını karşılamak amacıyla ithalata gidilmektedir. 
Nijerya’da 2003/04 ve 2009/10 sezonları arasında ağırlıklı 
olarak 3 milyon tonun üzerinde buğday ithalatı yapılmış, 
ithalat miktarı yalnızca 2003/04 ve 2007/08 sezonlarında 
3 milyon tonun altına düşmüştür. 2010/11 sezonunda 4 
milyon ton olarak gerçekleşen buğday ithalatı, 2011/12 
sezonunda 3,9 milyon tona gerilese de 2012/13 sezonun-
da 4,1 milyon ton, 2013/14 sezonunda ise 4,5 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir. 2014/15 sezonunda 4,2 milyon ton 
olarak kaydedilen Nijerya’nın buğday ithalatının, 2015/16 
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The second most traded grain product which Nigeria 
imported is rice. Nigeria produces above 2 million tons 
of rice. However this is insufficient for meeting consump-
tion amount. For this reason, Nigeria imports rice. It is 
seen that rice import has been increasing gradually since 
2003/04 and reached 2,4 million tons in 2010/11, 3,2 
million tons in 2013/14 season and 4 million tons in 
2014/15 season. Estimate for 2015/16 season is around 
3 million tons. 

Corn import amount of Nigeria seems low. While any 
considerable import amount was recorded from 2003/04 
season to 2009/10 season, it is observed that only 100 
thousand tons of corn was imported between 2009/10 
and 2011/12 season. Rising to 200 thousand tons since 
2012/13 season, import amount was recorded as 300 
thousand tons in 2014/15 season. Corn export, however, 
seems to be realized as 100 thousand tons from 2006/07 
to 2014/15 season. It has also reached to 200 thousand 
tons in 2014/15 season. 

GRAIN TRADE IN GHANA
The primary imported grain products in Ghana are rice 

and wheat. Rice import is realized in order to meet con-
sumption amount, so there is no export activity record-
ed. Importing around 400 thousand tons of rice between 
2003/04 and 2006/07 seasons, Ghana decreased its 
imports below 400 thousand tons between 2006/07 and 
2010/11 seasons. Rica import which started to increase 

sezonunda da 4,4 milyon ton civarında gerçekleşeceği ön-
görülmektedir. Nijerya’nın kayda değer miktarda buğday 
üretimi gerçekleştirmediği, ithal ettiği buğdayın çok küçük 
bir kısmını ise ihracatta kullandığı görülmektedir. 2003/04 
ve 2008/09 sezonları arasında herhangi bir ihracat faali-
yeti görülmezken, 2008/09, 2009/10 ve 2010/11 sezon-
larında, ülkenin 500 bin ton dolaylarında buğday ihracatı 
gerçekleştirdiği görülmektedir. İhracat miktarı, 2011/12 ve 
2012/13 sezonlarında bir miktar düşse de 2013/14 sezo-
nunda tekrar 500 bin tona yükselmiş, 2014/15 sezonunda 
ise 400 bin ton seviyesinde kalmıştır. 

Nijerya’nın ithalatını yaptığı en önemli ikinci hububat 
ürünü ise pirinçtir. Nijerya’da 2 milyon tonun üzerinde pi-
rinç üretimi yapılmakta, ancak bu üretim miktarı, tüketimi 
karşılamaya yetmemektedir. Bu sebeple pirinç ithalatına 
gidilmektedir. Pirinç ithalatının 2003/04 sezonundan iti-
baren istikrarlı şekilde yükseldiği, 2010/11 sezonunda 
2,4 milyon tona, 2013/14 sezonunda 3,2 milyon tona ve 
2014/15 sezonunda 4 milyon tona ulaştığı görülmektedir. 
2015/16 öngörüsü ise 3 milyon ton civarındadır.

Nijerya’da mısır ithalatında ise düşük miktarlar gözlen-
mektedir. 2003/04 sezonundan 2009/10 sezonuna kadar 
kayda değer bir ithalat miktarı görülmezken, 2009/10 ve 
2011/12 sezonları arasında sadece 100 bin ton mısır it-
halatı gerçekleştirildiği görülmektedir. 2012/13 sezonun-
dan itibaren 200 bin tona çıkan ithalat, 2014/15 sezonun-
da da 300 bin ton olarak kaydedilmiştir. Mısır ihracatının 
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again by 2010/11 season rose to 530 thousand tons in 
2013/14 and 650 thousand tons in 2014/15 season. 

In Ghana where wheat is not produced but consumed 
increasingly, wheat import is realized in order to meet 
increasing wheat consumption. In Ghana, around 300 
thousand tons of wheat was imported between 2003/04 
and 2009/10 seasons and this increased to 430 thou-
sand tons in 2009/10, 571 thousand tons in 2011/12 and 
579 thousand tons in 2013/14 season. Wheat import of 
Ghana which stayed around 550 thousand tons is esti-
mated to reach 575 thousand tons in 2015/16 season. 

FLOUR INDUSTRY IN NIGERIA AND GHANA
It is observed that the demand for bakery products such 

as bread, noodle, bread and biscuits is high in Nigeria 
which is a large market for wheat and rice. Flour industry 
in the country is controlled by a small producer group. It is 
known that there are 9 flour mills in Nigeria by 2014. While 
there are 23 flour mills in 2000, this decreased to 10 in 
2013 and 9 in 2014. 5 of them dominate 90 percent of the 
flour industry in the country. Most of the flour mills which 
operate below their installed capacity locate on the port so 
that their storage facilities are very limited. 

In Ghana, it is known that there are 3 flour mills. Pro-
ducing 270 thousand tons of flour per annum, imports 
all of the flour to use in bread production. 80 percent of 
wheat flour produced in the country is used to produce 
bread. Remaining 20 percent is also used for cake and 
other bakery product. Ghanaian consumers prefer high 
quality hard wheat flour. 

ise 2006/07 sezonundan 2014/15 sezonuna kadar 100 
bin ton olarak gerçekleştiği, 2014/15 sezonunda ise 200 
bin tona ulaştığı görülmektedir. 

GANA’DA TAHIL TİCARETİ 
Gana’nın ithal ettiği başlıca tahıl ürünleri pirinç ve buğday-

dır. Gana’da pirinç ithalatı, tüketim miktarını karşılayabilmek 
için yapılmakta, bu sebeple herhangi bir ihracat faaliyeti 
gözlenmemektedir. 2003/04 ve 2006/07 sezonları arasında 
400 bin ton civarında pirinç ithal eden Gana, 2006/07 ve 
2010/11 sezonları arasında ithalat miktarını 400 bin tonun 
altına düşürmüştür. 2010/11 sezonundan itibaren tekrar ar-
tışa geçen ülkenin pirinç ithalatı, 2013/14 sezonunda 530 
bin tona, 2014/15 sezonunda ise 650 bin tona yükselmiştir.

Buğday üretiminin olmadığı ancak tüketimin her geçen 
gün arttığı Gana’da, iç talebi karşılamak amacıyla buğday 
ithalatına başvurulmaktadır. 2003/04 ve 2009/10 sezonları 
arasında 300 bin ton dolaylarında buğday ithalatı yapılmış 
ve bu miktar 2009/10 sezonunda 430 bin tona, 2011/12 
sezonunda 571 tona ve 2013/14 sezonunda 579 bin tona 
yükselmiştir. 2014/15 sezonunda 550 bin ton seviyesinde 
kalan Gana’nın buğday ithalatının, 2015/16 sezonunda 
575 bin tona ulaşacağı öngörülmektedir. 

NİJERYA VE GANA’DA UN ENDÜSTRİSİ
Buğday ve pirinç için büyük bir pazar olan Nijerya’da 

ekmek, noodle, makarna ve bisküvi gibi unlu mamullere 
yönelik talebin yüksek olduğu gözlenmektedir. Ülkedeki 
un endüstrisi, küçük bir üretici grubu tarafından kontrol 
edilmektedir. Nijerya’da 2014 yılı itibariyle 9 adet un de-
ğirmeni olduğu bilinmektedir. 2000 yılında 23 adet un 
değirmeni olduğu görülürken, bu miktar 2013 yılında 
10’a, 2014 yılında ise 9’a düşmüştür. Bunlardan 5 tanesi 
ülkedeki un endüstrisinin yüzde 90’ına hâkimdir. Genel 
itibariyle kurulu kapasitelerinin altında faaliyet gösteren 
ülkedeki un değirmenlerinin birçoğu, limanlarda yer al-
makta ve bu sebeple depolama faaliyetleri konusunda 
sıkıntılar yaşamaktadırlar. 

Gana’da ise 3 un değirmeni olduğu bilinmektedir. 
Yılda 270 bin ton buğday unu tüketen Gana, un üre-
timinde kullanacağı buğdayın hepsini ithal etmektedir. 
Ülkede üretilen buğday ununun yüzde 80’i ekmek ya-
pımında kullanılmaktadır. Kalan yüzde 20’si ise kek ve 
diğer unlu mamullerin üretiminde kullanılmaktadır. Ga-
nalı tüketiciler yüksek kaliteli sert buğday ununu tercih 
etmektedir. 
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ABSTRACT
A bucket elevator, also called a grain leg, is a mecha-

nism for hauling flowable bulk materials (most often grain 
or fertilizer) vertically. A bucket elevator can elevate a va-
riety of bulk materials from light to heavy and from fine to 
large lumps. The buckets can be triangular in cross sec-
tion and set close to on the belt with little or no clearance 
between them. Its main use is to carry difficult materials 
at slow speed. Early bucket elevators used a flat chain 
with small, steel buckets attached every few inches. Cur-
rent construction uses a rubber belt with plastic buckets. 
Pulleys several feet in diameter are used at the top and 
bottom. The top pulley is driven by an electric motor. The 
bucket elevator is the enabling technology that permitted 
the construction of grain elevators. A diverter at the top 
of the elevator allows the grain to be sent to the chosen 
bin. In this article, properties, types, design and calcula-
tions of the bucket elevator are explained.

ÖZET
Tahıl ayağı olarak da bilinen kovalı elevatörler, akışkan 

taneli materyalleri (genellikle tahıllar veya gübre) dikey ola-
rak taşıyan mekanizmalardır. Kovalı bir elevatör, küçükten 
büyüğe ve hafiften ağıra tüm toplu materyalleri yükseğe 
taşıyabilir. Kovalar, üçgen kesitinde olabilirler ve bantla 
aralarında çok az mesafe vardır. Ana kullanım alanı zor 
materyallerin yavaş hızda taşınmasıdır. Eski kovalı eleva-
törler düz zincir üzerine birkaç inç arayla dizilmiş metal 
kovalardan oluşurken, şimdi ise kauçuk bant üzerindeki 
kovalar kullanılmaktadır. Birkaç fit çapındaki makaralar 
ise üst ve alt kısımda bulunmaktadır. Üstteki makara bir 
elektrik motoru vasıtasıyla çalışır. Kovalı elevatörler tek-
nolojiyi kullanarak tahılların taşınmasını sağlamaktadır. 
Elevatörün üst kısmındaki valf, tahılların istenilen siloya 
gönderilmesini sağlar. Bu makalede kovalı elevatörlerin 
özellikleri, çeşitleri tasarımı ve hesaplamaları hakkında bil-
gi verilmek istenmektedir.
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1. INTRODUCTION
Bucket elevators are no new invention (Colijn 1985). 

The bucket elevator is probably the oldest known form 
of conveyor, Its history can be traced back to the days of 
Babylon where wicker baskets lined with a natural pitch 
and fastened to ropes operating over wooden sheaves 
turned by slaves, were used for the elevating of water 
into irrigation ditches.

A bucket elevator is a conveyor that is used for vertical 
lifting of solids, and is the simplest, efficient, and reliable 
conveyor for this application. In a bucket elevator, a series 
of  buckets attached  to an endless chain or belt pass by a 
loading section where the buckets are filled with material, 
are elevated to pass around a head pulley where the buck-
ets dump  the contained material, then circulate back to 
be reloaded. The drive is usually situated at the top of the 
conveyor, which is called the head section. The bottom 
of the elevator is called the boot section, and it contains 
the lower sprocket or pulley, a material loading chute, and 
access panels. The head and boot section are enclosed 
in a casing structure. Most units are completely enclosed 
and self-supporting. Bucket elevators are not self-feeding, 
but must be fed at a controlled rate to avoid overloading 
or damaging the machinery (Medica 2004).

Bucket elevators are recommended for transporting only 
dry, free-flowing materials. Some wastewater compactable 
solids may appear free flowing but generally have enough 
moisture remaining to compact and agglomerate into lumps 
and non-free flowing material. The same moisture also may 
cause stickness or adhesion (Sludge Treatment et al. 2004).

A typical bucket elevator with different constructional 
parts is shown in Figure 1. The different major parts con-
stituting a bucket elevator are as follows (Ray 2007);

I. An endless pulling member- flat belt or chain.
II. Driving and take up pulleys or sprockets at top and 

bottom respectively, mounted on bearings and blocks.
III. Metal casing covering the entire elevator. It consists 

of head at the top, boot at the bottom and intermediate 
sections, all joined at flanges by fasteners.

IV. Buckets, generally made out of sheet metal, which 
are attached at definite pitch to the pulling member by 
fasteners (screw and nuts, riveted etc.)

V. Drive at the top consisting of an electric motor, gear-
box, and couplings.

2. TYPES OF BUCKET ELEVATOR
There are four general types of bucket elevators, 

named by the method by which they discharge materials: 
centrifugal, continuous, positive, and internal discharge 
(Figure 2).  They are briefly discussed and described in 
the paragraphs that follow.

1. GİRİŞ
Colijn (1985)’e göre kovalı elevatörler yeni icatlar değil-

dir, muhtemelen bilinen en eski taşıyıcılardır. Kovalı ele-
vatörlerin geçmişi Babilliler zamanına dayanmaktadır. O 
zamanlar doğal zamkla yapıştırılmış hasırdan sepetlerle, 
iplerle bağlanmış ve kölelerin çevirdiği çarklarla sulama 
kanallarına su taşınırdı. 

Kovalı elevatörler katı maddelerin dikey olarak taşın-
masını sağlayan taşıma sistemleridir. Ayrıca bu işlem için 
en basit, verimli ve güvenilir taşıyıcılardır. Kovalı bir ele-
vatörde, kovalar döngü içerisindeki zincirlere veya banda 
bağlıdır. Bu bant ve zincir en aşağıdan, kovaların dolduğu 
yerden en üstteki kovaların boşaldığı yere kadar bir döngü 
içerisindelerdir. Taşıyıcı, baş kısım olarak da tabir edilen 
en üstten çalışır. Elevatörün alt kısmı yükleme bölümü 
olarak adlandırılır ve bu kısım makara veya dişlileri, ma-
teryal yükleme oluğunu ve giriş panellerini içerir. Üst ve alt 
bölümler dıştan kapatılmıştır. Çoğu kısımlar kapalıdır ve 
kendi kendine çalışırlar ancak kovalı elevatörler tek başla-
rına yükleme yapamazlar. Bu yüzden aşırı yüklemeyi veya 
olası zararları önlemek için kontrollü bir şekilde yükleme 
yapılmalıdır (Medica 2004).

Kovalı elevatörlerle sadece kuru ve akışkan maddelerin 
taşınması tavsiye edilir. Katı materyallerle temasta olan bazı 
atık sular, serbest akış gösterebilirler fakat genellikle akış-
kan olmayan maddelerin ve yığın kütlelerinin topaklanma-
sına neden olurlar. Buna ek olarak nem, yapışkanlığa ve 
tutunmaya neden olabilir (Sludge Treatment et al. 2004). 

Farklı yapısal parçalardan oluşan tipik bir kovalı eleva-
tör, Şekil 1’de gösterilmiştir. Kovalı elevatörü oluşturan 
farklı diğer ana parçalar ise aşağıdaki gibidir (Ray 2007);

I. Döngü içerisindeki çekme aparatı- düz bant veya zin-
cir,

II. Üst ve alt kısımdaki motor yatağında bulunan makara 
ve dişlileri çalıştırma ve başlatma,

III. Metal kaplama tüm elevatörü çevreler. Üst, orta ve 
alt kısımda tablalara bağlanmıştır,

IV. Kovalar genellikle çekme aparatına bağlanmış metal 
tabakalardan oluşur,

V. Üst bölümdeki çalıştırma aksamı elektrik motoru, 
şanzıman ve kuplajlardan oluşur.

2. KOVALI ELEVATÖR ÇEŞİTLERİ
Materyalleri boşaltma metotlarına göre adlandırılmış 4 

temel kovalı elevatör çeşidi vardır: santrifüj, devamlı, po-
zitif ve içten boşaltmalı (Şekil 2). Çeşitler aşağıda açık-
lanmıştır.

2.1. Santrifüj Boşaltma Türü: Santrifüj elevatörlerde, 
kovalar yüklemede ve boşaltmada karışıklığı önlemek için 
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2.1. Centrifugal Discharge Type: In a centrifugal discharge 
elevator, the buckets are spaced at a regular pitch to avoid 
interference in loading and discharging. The charging of buck-
ets is by scooping action and the discharge is by centrifugal 
action. These elevators are generally used in vertical configu-
ration and used for practically all types of free flowing, small 
lump materials like grain, coal, sand, clay, sugar, dry chemicals 
etc. Both belt and chain may be used and the speed of these 
elevators range between 1.1 to 2.0 mpm (m/min) (Ray 2007).

2.2. Continuous Discharge Type: In this design, the 
buckets are mounted end-to-end on the chain or belt. The 
material is not scooped from the boot, but fed directly from 
the inlet chute into the rising bucket. A "loading leg" formed 
by vertical plates in the boot in close proximity to the rising 
buckets helps direct the material into the bucket and mini-
mizes side spillage into the bottom of the boot. The material 
discharges from the elevator by gravity as the bucket passes 
over the head pulley. The material slides over the back of 
the bucket ahead of it. The back of the bucket has project-
ing sides that form a chute to contain the sliding material. 
Continuous discharge elevators operate at lower speeds 
than the centrifugal discharge type. Operating speeds range 
from 100 to 160 fpm, and this lower speed is necessary for 
proper loading and discharging (Medica 2004).

2.3. Positive Discharge Type: This type is similar to cen-
trifugal discharge type excepting that the buckets are side-

düzenli aralıklarla dizilmiştir. Kovaların yüklenmesi kepçe-
sel hareket, boşaltılması ise Santrifüj hareket ile olur. Bu 
elevatörler genellikle dikey olarak kullanılırlar ve tahıl, kö-
mür, kum, şeker, katı kimyasallar, vb. akışkan materyaller 
için pratiklerdir. Bant ve zincir bu elevatörlerde kullanıla-
bilirler ve elevatörlerin hızı 1,1 ile 2,0 mpm(m/dk) arasın-
dadır (Ray 2007).

2.2. Devamlı Boşaltan Tür: Bu dizayn şeklinde kovalar 
zincirin veya bandın sonuna monte edilmişlerdir. Materyal 
alttan yüklenmez fakat yukarı çıkan kovadaki oluk vasıtasıyla 
dolar. “Yükleme ayağı” dikey alt kısımdaki dikey levhalardan 
oluşmaktadır ve materyalin yukarı çıkan kovadan boşalma-
sına yardımcı olur. Kova baş kısmını geçtiğinde, materyaller 
yer çekimi sayesinde boşaltılırlar. Materyal hemen arkasın-
daki kovaya doğru kayar. Arkadaki kova, kayan materyali 
tutması için yan taraflarında oluklar içerir. Devamlı elevatör-
ler, Santrifüj elevatörlere göre daha yavaş hızda çalışırlar. Ça-
lışma hızları ise 100 ila 160 fpm (ft/dk) arasında değişir. Bu 
yavaş hız, uygun yükleme ve boşaltma için yeterlidir (Medica 
2004).

2.3. Pozitif Boşaltan Tür: Kovaların iki zincir etrafın-
da dizilmesi dışında Santrifüj elevatörlere benzerler ve 
boşaltma için tamamen zincirin aksamasını durduran 
dişlilerle desteklenmiştir. Elevatörün hızı 0,6 ila 0,7 mpm 
arasında yavaş olabilir. Bu elevatörler hafif, yumuşak, 
durgun ve az yapışkan maddeler için kullanılırlar. Besle-
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mounted on two strands of chains (i.e. buckets lie between 
two strands of chains), and are provided with a pair of two snub 
sprockets under the head sprockets to invert the buckets for 
complete discharge. The speed of the elevator may be slow 
in the range of 0.6 to 0.67 mpm. These elevators are used for 
light, fluffy, sluggish and slightly sticky materials. The feeding is 
through scooping or digging by the buckets (Ray 2007).

2.4. Internal  Discharge  Type:  This  design  uses a  se-
ries  of  overlapping, inwardly  facing,  continuous buckets 
side-mounted  on two  strands of  chain, similar to a positive 
discharge elevator. The inwardly facing buckets must be in-
ternally loaded from a chute extending in from either side 
of the casing. The advantage of inwardly facing buckets is 
that any material spilled during loading will fall into the open 
buckets below the loading leg. A unique feature of this type 
of elevator is that there are no sprockets or wheels in the 
boot section.  The chains travel around a guide that also 
pro- vides take-up force. This design is useful for gentle 
handling of small particles such as plastic pellets, granular 
chemicals, agricultural products (seeds, shelled nuts), and 
even mechanical parts (bolts, rivets, etc.) (Medica 2004).

3. CALCULATIONS 
3.1. Necessary Information
Required product parameters:
• Service use
• Material chemical name
• Bulk density (mass/volume - kg/m3)
• Maximum duty (kg/hr or m3/hr)
• Maximum lump size 
- Dimensions
- Average size 
- Percentage of
lumps in total 
• Product 
characteristics
- Roughness
- Flow ability 
(free/cohesive/slug)
- Dampness 
(% moisture)
- Friability (firm/
breaks/powders)
- Particle shape
- Length/size/
volume
- Temperature of
 product
- Angle of repose
- Corrosiveness
• Operating environ-

ment, location and con-
ditions - corrosive/damp 

me, kovaların kepçeleme veya kazma hareketiyle oluşur 
(Ray 2007).

2.4. İçten Boşaltan Tür: Bu dizayn şekli pozitif eleva-
törlere benzeyen üst üste kesişen, içten dönen ve zin-
cirin iki tarafına monte edilmiş sürekli kovalardan oluşur. 
İçten dönen kovalar, kaplamanın yan yüzündeki oluklar 
vasıtasıyla dolarlar. İçten dönen kovaların avantajı, bir ko-
vadan düşen materyal aşağıdaki diğer kovaya düşer. Bu 
elevatörlerin en önemli özelliği alt kısımlarında herhangi 
bir dişli veya çarkın olmamasıdır. Zincir, kaldırma kuvveti 
uygulayan rehberler sayesinde dönerler. Bu dizayn plas-
tik misketler, granül kimyasallar, tarım ürünleri (tohumlar, 
kabuklu yemişler) gibi küçük partiküller için kullanışlıdır 
(Medica 2004).

3. HESAPLAMALAR
3.1. Gerekli Bilgiler – Gerekli Ürün Parametreleri:
• Servis kullanımı
• Materyalin kimyasal ismi
• Yığın yoğunluğu (mass/volume - kg / m3)
• Maksimum iş (kg/hr veya m3 / hr)
• Maksimum küme büyüklüğü
- Boyutlar 
- Ortalama büyüklük
- Kümenin toplamdaki yüzdesi
• Ürün özellikleri
- Pürüzlülük
- Akış kabiliyeti (Serbest/Yapışık/Parça)
- Nem (Yüzde Nem)
- Kırılganlık (Sert/Kırılgan/Toz)

- Partikül şekli
- Uzunluk/Boyut/Hacim
- Ürün sıcaklığı
- Duruş açısı
- Aşındırıcılık
• İşlem ortamı, yer ve 

şartlar (aşındırıcı/nemli)
• Gerekli servisler (sürek-

li/aralıklı)
• Açık veya kapalı yükle-

me sistemi
(Sondalini 2004).

3.2. Kova Boyutunun 
Seçilmesi ve Boşluk

Kovaların sayısı ve boyu-
tu gerekli işin tekrarlanması 
işlemiyle hesaplanır. Kova, 
kova üreticisinin kataloğun-
dan seçilir. Kovanın sadece 
2/3 (67%) kapasitesi seçi-
lerek hesaplamalar yapılır. 
Santrifüj elevatörlerde, ko-
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• Service required - continuous/intermittent. 
• Open or closed boot design. (Sondalini 2004).

3.2. Select Bucket Size and Spacing
The size and number of buckets is determined from 

the required throughput using an iteration process. Se-
lect the bucket from the range in the bucket supplier’s 
catalogue. Only 2/3 (67%) of the bucket’s design capac-
ity is used in calculations. Centrifugal discharge conveys 
usually have a spacing between buckets that is 2 to 3 
times the bucket projection, though the spacing can be 
greater for free-flowing products (Sondalini 2004).

3.3. Determination of Belt Speed
The bucket spacing times the number of buckets per 

second determines the required belt speed. The speed 
for centrifugal bucket elevators is usually in the range of 1 
m/s to 2 m/s to insure the product throws into the chute 
at the head pulley (Sondalini 2004).

3.4. Calculate Power Required

Where, 
N = Revs per minute 
F = Force at outer edge of the head pulley (N) 
r = Radius to force (m) 
T = Torque (Nm) 
n = drive efficiency 
v = radians per second
Belt Load = (total bucket load + dredge load)
The bucket load is the sum of the loaded buckets on 

the upward side. 

Where,
Wb = Weight of material in each bucket (kg) 
Ps = Bucket spacing on belt (m) 

A quick check on the load can be done using the 
formulas for work and power. 
W = F * s (Nm) and P = W / t = F * v (W)
(Sondalini 2004).

3.5. Calculation of Head Pulley Diameter

Where,
m = Mass in kg 
v  = Belt speed in m/s 
    = Angle from top dead centre 

valar arasında genellikle kovanın izdüşümünün 2-3 katı 
boşluk olur. Fakat bu boşluk serbest akışkan maddelerde 
daha fazla olabilir (Sondalini 2004).

3.3. Bant Hızının Hesaplanması
Kovalar arası boşluk ile saniyedeki kova sayısının çarpı-

mı bant hızını verir. Santrifüj elevatörlerin hızı genellikle 1 
m/s ile 2 m/s arasındadır (Sondalini 2004).

3.4. Güç Hesaplaması

N = Dakikadaki tur sayısı 
F = Üst kısımdaki makaranın dış kısımlara 
uyguladığı kuvvet (N) 
r = Kuvvetin yarı çapı (m) 
T = Tork (Nm) 
n = Çalışma verimi 
v = Radyan/sn
Bant Üzerindeki Yük = (toplam kova yükü + ürün yükü)
Toplam kova yükü, üst kısımdaki yüklü kovaların 
toplamıdır.

Wb = Her kovadaki ürün ağırlığı (kg) 
Ps = Kovalar arasındaki boşluk (m) 

Yük ile ilgili hızlı hesaplama, aşağıdaki iş ve güç 
formüleriyle kontrol edilebilir. 
W = F * s (Nm) ve P = W / t = F * v (W)
(Sondalini 2004).

3.5. Baş Kısmındaki Makaranın Çapının 
Hesaplanması

m = Kütle, kg 
v = Bant hızı, m/s 
   = Üst kısımdaki ölü nokta açısı 
r = Kasnak yarıçapı, m 
Yerçekimi kuvveti = m * g
g = Yerçekimi sabiti 9.8 m/sec2

İki kuvvet birbirine eşitlenir.

Üstteki ölü noktada cos  = 1
(Sondalini 2004).

3.6. Boşaltma Oluğu Boyutu
Standart yörünge formülü kullanılır,
s = u * t + 0,5 * a * t2

s = Uzaklık (m)
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r = Pulley radius in m 

Gravity force = m*g   
Where,
g = Gravity constant 9.8 m/sec2

Putting both forces equal 
to each other.

               at top dead centre
(Sondalini 2004).

3.6. Calculation of Throw 
into Chute and Chute Size
Using the standard trajectory formula, 
s = u * t + 0.5 * a * t2   
Where, 
s = Displacement (m)
u = Initial velocity (m/s)
a = Acceleration (m/s2) = gravity constant g = 9.8 m/s2

t =  Time (sec) 
The trajectory after the product leaves the bucket can 

be graphed and the chute height determined.
Horizontal displacement: sh = u * t meters. 
Vertical displacement: sv = 0.5 * a * t2  meters. 
(Sondalini 2004).

3.7. Determination of the Drive Arrangement

Usually a 4-pole motor at 1450 RPM with a reduction 
gearbox of suitable ratio is selected to drive the head pul-
ley. The gearbox can be a direct drive or shaft-mounted 
unit depending on the available space and access.

3.8. Confirmation of Drive Arrangement Power
The load on the motor is transferred through the drive 

from the head pulley.  Simple ratio calculations back to the 
gear motor shaft will allow determination of the torque at 
the output shaft.  This torque is then compared to the al-
lowable torque to confirm the suitability of the gear motor. 

The power through the gearbox must be increased 
in accordance with;

-  The manufacturer’s service factors requirement for 
intermittent operation and shock loading. 

-  Drive efficiency.  (Sondalini 2004).

3.9. Determination of Pulley Drive Shaft Size
Power = (T1 - T2 ) * v  (Watt)
Where, 
T1 = Tight side tension (N) 
T2 = Loose side tension (N)  

u = İlk hız (m/s)
a = İvme (m/s2) = yerçekimi sabiti  
g = 9.8 m/s2

t = Zaman (sn) 
Ürünün kovadan ayrılmasından 

sonra yörünge çizilir ve oluk yük-
sekliği hesaplanır.

Yatay uzaklık; sh = u * t metre
Dikey uzaklık; sv = 0,5 * a * t2 
metre 
(Sondalini 2004).

3.7. Çalıştırma Düzeninin 
Hesaplanması

Üstteki kasnağı çalıştırmak için genellikle 4 kutuplu 
1450 rpm motor kullanılır (Sondalini 2004).

3.8. Çalıştırma Düzeni Gücünün Doğrulanması
Motor üzerindeki milden kasnağa doğru aktarılır. Motor 

milinin arkasındaki dişli ile çıkış mili arasındaki basit oran 
hesaplamalarıyla tork hesaplanır. Bulunan tork daha son-
ra, dişli motora uygunluğu için kontrol edilir. 

Güç aşağıdakilerin birleşimi ile arttırılabilir;
- Üreticinin servis gereklilikleri 
-  Çalışma verimi
(Sondalini 2004).

3.9. Kasnak Çalıştırma Milinin Boyutunun 
Hesaplanması

Güç = (T1 - T2) * v (Watt)
T1 = Sıkı kenar gerilimi (N) 
T2 = Gevşek kenar gerilimi (N)  
v = Bant hızı (m/sn)

Buna ek olarak,

μ = Sürtünme katsayısı 
   = temas eden yayın radyan cinsiden değeri

Se= 

M = En geniş bükme momenti, Nm 
T = Mil torku 
Kb= Darbe bükme faktörü 
Kt = Darbe burulma faktörü 
Kcb = Bükmede yoğunlaşan gerilim faktörü 
Kct = Burulmada yoğunlaşan gerilim faktörü 
Fs = İzin verilen kayma gerilmesi (MPa)
Zp = Kutupsal bölüm katsayısı =   d3 /16, katı çubuk 

için
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v = Belt speed (m/sec)

Also,                  where e=2.718

(base of natural logs)
Where, 
µ = Coefficient of friction 
   = Arc of contact in radians 

Where, 
M = Largest bending moment, Nm 
T = Shaft torque 
Kb= Shock factor bending 
Kt = Shock factor torsion 
Kcb = Stress concentration factor bending 
Kct = Stress concentration factor torsion 
Fs = Allowable shear stress (MPa)
Zp = Polar section modulus =    d3 /16 for a solid bar

The maximum allowable shear stress is half the maxi-
mum principle stress.  In addition a factor of safety of 2 
for shock loading and stress raisers is included. 

For rotating shafts under minor shock loads Kb varies 
from 1.5 to 2.0 and Kt varies from 1.0 to 1.5.  In heavy 
shock load conditions Kb varies from 2.0 to 3.0 and Kt 

varies from 1.5 to 3.0.  Stress concentration factors can 
be found from stress concentration graphs for the form 
of stress raiser involved (Sondalini 2004).

İzin verilen maksimum kayma gerilmesi, prensipteki 
maksimum stresin yarısı kadardır. Darbe yükünde ve ge-
rilme artımı için güvenlik faktörü olarak 2 eklenmiştir.

Küçük darbeli yüklerde, Kb 1,5 ile 2,0 arasında, Kt ise 
1,0 ile 1,5 arasında değişir. Ağır darbe yüklerinde ise Kb 
2,0 ile 3,0 arasında, Kt ise 1,5 ile 3,0 arasında değişir. Ge-
rilim yoğunluğu faktörü artan gerilimde gerilim yoğunluğu 
grafiği ile ölçülür (Sondalini 2004).
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