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Dear Readers, 

You will see many interviews, articles and researches 
about feed milling in this month’s Miller Magazine. 

As you know, animal products have also important place 
in human nutrition as well as grains for many years. Food 
requirement increasing along with rising world populati-
on caused animal products to be important as well as 
grains; because reaching food which is a problem even 
today is thought to be a greater problem, even the most 
important problem in the world in the future. This cau-
ses countries and people to seek methods to make more 
production. As a result of studies in animal products such 
in plant production, more fertile races were developed 
and these became more intensely preferred in livestock 
businesses. 

However, increasing the production of animal products 
like meat, milk and egg does not depend on using highly 
fertile races. Feeding animals with rations that has suf-
ficient and balanced nutrients is highly important. With 
today’s conditions, it seems impossible for animals to 
meet all the nutrients from nature and one or two pro-
ducts. This caused a mixed feed idea, and a milling in-
dustry making mixed feed production and developing 
mixed feed production technologies. 

In the countries where livestock farming developed, it is 
known that mixed feed industry and mixed feed produc-
tion and consumption have developed significantly in ye-
ars. According to “2015 Global Feed Survey” prepared 
by Alltech and sharing highly beneficial data; this industry 
which is estimated to have 31.043 feed mills has a busi-
ness value of 460 billion dollar in 2014. 

One of the most important elements of this development 
in feed milling is the developments in feed production 
technology of course. However, many countries are de-
pendent on outside financial sources about feed materi-
als. This causes the cost of feed mills to increase to a lar-
ge extend.  These high costs lead millers to technologies 
which can decrease production costs. 

You can find the details in our Magazine… 

Best regards…  

Değerli okuyucular,

Bu sayı Değirmenci Dergisi’nin içeriğinde, yoğun olarak 
yem değirmenciliğiyle ilgili röportaj, makale ve araştırma-
ları göreceksiniz. 

Sizlerin de bildiği üzere, tahıllar gibi hayvansal besinler de 
tarih boyunca insan beslenmesinde önemli bir yere sahip ol-
muştur. Günümüzde de özellikle dünyadaki hızlı nüfus artışı-
na bağlı olarak artan gıda ihtiyacı, tahıllarla birlikte hayvansal 
gıdaları da daha önemli hale getirmiştir. Çünkü bugün bile 
ciddi bir sorun olan gıdaya erişimin, gelecekte daha da bü-
yük, hatta dünyadaki en önemli sorun olacağı düşünülmek-
tedir. Bu da ülkeleri ve insanları, daha çok üretim yapacak 
yöntemler aramaya itmektedir. Bitkisel üretimde olduğu gibi 
hayvansal üretimde de yapılan ıslah çalışmaları neticesinde 
daha verimli ırk ve türler geliştirilmiş ve bunlar hayvancılık 
işletmelerinde daha yoğun tercih edilir olmuştur.

Ancak et, süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerin üretiminin 
arttırılması sadece yüksek verimli ırkların kullanılmasına 
bağlı değildir. Hayvanların, besin maddeleri gereksinim-
lerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşılayacak rasyon-
larla beslenmeleri de üretimin arttırılmasında son derece 
önemli bir etkendir. Günümüz koşullarında hayvanların, 
ihtiyaç duydukları tüm besinleri doğadan ya da bir iki 
üründen karşılaması pek mümkün görünmemektedir. Bu 
da karma yem kavramının ve buna bağlı olarak karma 
yem üretimi yapan ve karma yem üretimi teknoloji gelişti-
ren bir değirmencilik endüstrisinin oluşmasını sağlamıştır.

Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde, karma yem endüstrisi ve 
buna bağlı olarak da karma yem üretim ve tüketiminin, ta-
rihsel süreç içerisinde büyük gelişmeler gösterdiği bilinmek-
tedir. Bir yem katkı maddeleri üreticisi olan Alltech’in hazır-
ladığı ve yem endüstrisiyle ilgili son derece yararlı verilerin 
paylaşıldığı “2015 Dünya Yem Araştırması”na göre; 31 bin 
43 yem değirmeninden oluştuğu tahmin edilen bu endüst-
rinin 2014 yılındaki iş değeri 460 milyar dolar civarındadır.

Yem değirmenciliğindeki bu gelişmenin en önemli etken-
lerinden biri, elbette ki yem üretim teknolojilerindeki ge-
lişmelerdir. Ancak birçok ülke, yem maddeleri konusunda 
dışa bağımlıdır ve bu da yem değirmenlerinin maliyetlerini 
çok büyük oranda arttırmaktadır. Bu yüksek maliyetler, 
değirmencileri diğer üretim maliyetlerini düşürecek tek-
nolojilere yöneltmektedir. 

Ayrıntıları derginizde bulabilirsiniz…

Saygılarımızla…

Feed sector in terms 
of milling industry

Değirmencilik sanayi 
açısından yem sektörü

EDITOR

EDİTÖR
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Dear Readers,

First of all, I sincerely congratulate the Eid of entire Muslim 
world, which we left behind. 

This month, I will not mention economic recessions, political 
turmoil and the commercial problems that the war caused, mar-
kets that are lost or new market potentials. This month, I want 
to discuss the crisis in Volkswagen which is one of the most 
famous brands in the world. 

As many of us know, it was revealed that some of the diesel 
vehicles that Volkswagen manufactured were fitted with a defeat 
device to cheat emissions tests. This problem of Volkswagen 
which is one of the biggest motor vehicle manufacturer, or scan-
dal as to the language of media, became the top issue in global 
agenda immediately. At the end, eight-year CEO of the com-
pany, Martin Winterkorn resigned and Matthias Müller, named 
as Chairman of Executive Board, announced that 11 million ve-
hicles in the market will be recalled and returned after emission 
problem is solved. It is stated that this solution will cost more 
than 6,5 billion dollar for the company. 

Making an annual 200 billion euro turnover, the company is 
facing a damage exceeding 6,5 billion dollar. This situation is a 
serious problem for German economy too. The government and 
economy world in Germany try to prevent this scandal give harm 
to “Made in Germany” brand. 

Is this process is only 6,5 billion dollar- damage for Volkswa-
gen; of course not. The company may have to pay significant 
compensation to the car owners due to the cases car owners 
will open as well as recall and repair costs. Even more, in case 
a large number of owners open case, it is mentioned that the 
company is likely to go bankrupt. Besides these, Volkswagen 
which is one of the largest and most reliable brands in the world 
lost its prestige and credibility seriously. Moreover, this created 
a concern for consumers about other big brands. This loss of 
credibility is likely to reflect up on the sales of the company in the 
following period. Of course, controlling and repairing 11 million 
vehicles will be difficult for the company; however what the most 
difficult is to regain the prestige and credibility which is lost. 

This crisis in Volkswagen should be an example for every com-
pany in every industry, especially for technology producers; it has 
to be. It should be remembered that a success that is attained 
with great efforts in years can be destroyed by a failure or neglect 
which is made consciously or unconsciously. The price of these 
failures in a company that has gained success and grown signifi-
cantly would be much greater than in a newly-founded company. 

We have seen once more that success and growth means 
more seriousness, more attention and responsibility thanks to 
Volkswagen. If we cannot realize this, we may have to pay the 
price of a failure or neglect one day.  

I hope any company which was founded with great effort and 
investments would not face such a situation in the future. 

See you in the next issue… 

Best regards, 

Değerli okurlar,

Öncelikle tüm Müslüman aleminin geride bıraktığımız Kurban 
Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Bu ayki yazımda, ekonomik durgunlukları, siyasi karışıklıkla-
rın ve savaşın ticarette yarattığı sorunları, yitirilen pazarları ya da 
yeni pazar potansiyellerini anlatmayacağım. Bu ay, dünyanın en 
tanınmış markalarından biri olan Volkswagen’de yaşanan krizi 
ele almak istiyorum.

Birçoğunuzun bildiği gibi Eylül ayının başlarında Volkswagen’in 
ürettiği dizel araçların bir kısmında, çevreye zararlı egzoz gazı 
değerlerini düşük gösterecek bir hileye başvurulduğu ortaya 
çıktı. Dünyanın en büyük motorlu araç üreticilerinden bir olan 
Volkswagen’deki bu sorun ya da daha medyadaki dille skandal, 
bir anda tüm dünyada gündemin üst sıralarına yerleşti. Sonuçta 
firmanın 8 yıllık CEO’su Martin Winterkorn istifa etti ve Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na seçilen Matthias Müller, piyasadaki 11 mil-
yon aracın toplatılarak emisyon sorunu çözüldükten sonra iade 
edileceğini açıkladı. Bu çözümün firmaya maliyetinin 6.5 milyar 
dolardan fazla olacağı belirtiliyor.

Yıllık yaklaşık 200 milyar Euro ciro yapan firma, bir anda 6.5 
milyar doları aşan bir zararla karşı karşıya. Bu durum Alman eko-
nomisi için de ciddi bir sorun. Almanya’da hükümet ve ekonomi 
çevreleri, skandalın “Made in Germany” markasına vereceği za-
rarı önlemeye çalışıyor.   

Peki bu süreç, Volkswagen için sadece 6.5 milyar dolarlık 
onarım zararından mı ibaret! Elbette ki değil. Firma, toplama ve 
onarım masraflarına ek olarak araç sahiplerinin açacağı davalar 
nedeniyle ciddi bir tazminat ödemek zorunda kalabilir. Hatta da-
vaların yoğun olması halinde firmanın iflasa sürüklenebileceği de 
konuşulanlar arasında. Tüm bunların dışında dünyanın en büyük 
ve en güvenilir markalarından biri olan Volkswagen, bir anda çok 
ciddi bir prestij ve güven kaybı yaşadı. Üstelik tüketiciler için di-
ğer büyük markalar adına da bir soru işareti yarattı. Bu güven 
kaybı önümüzdeki süreçte muhtemelen firmanın satışlarına da 
ciddi oranda yansıyacaktır. Elbette 11 milyon aracı kontrolden 
geçirip onarmak firma için son derece zor olacaktır ancak asıl 
zor olan, firmanın kaybettiği prestiji ve güveni geri kazanması.

Volkswagen’deki bu kriz, her sektördeki her türlü firmaya ve 
özellikle de teknoloji üreticilerine örnek teşkil etmeli, etmek zorun-
da. Çünkü yıllarca büyük emekler verilerek yakalanan bir başarının, 
bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılan bir hata ya da ihmal yüzünden 
yerle bir edilebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca başarı kazanmış ve 
önemli ölçüde büyüme sağlamış bir işletmede bu tür hataların be-
deli, yeni kurulan bir işletmeye kıyasla çok daha büyüktür.

Volkswagen sayesinde başarı ve büyümenin, aynı zamanda 
daha fazla ciddiyet, daha fazla dikkat ve sorumluluk olduğunu bir 
kez daha gördük. Bunu başaramadığımız taktirde, günün birinde 
bir hatanın veya ihmalin bedelini ödemek zorunda kalabiliriz.

Umarım gelecekte, büyük emekler ve yatırımlarla kurulan hiç-
bir firma, böylesi bu durumla karşı karşıya kalmaz.

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımla…

THE PRICE OF A FAILURE
 IN INDUSTRY IS ONLY MONEY? 

Endüstride hatanın bedeli sadece para mıdır?

LEADING ARTICLE

BAŞYAZIZübeyde KAVRAZ
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Ukrayna Asya ülkelerine 
un ihracatını artırıyor

Nijerya 5 manyok tesisini onayladı

Ukraine increases flour 
export to Asian countries

Nigeria approves 5 cassava processing plants

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

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

Ukraine increases the amount of export supplies of wheat flour on Asian market. The share of flour ex-
ports to China, South Korea and North Korea totalled 52% of the general exports of flour from Ukraine.

Ukrayna, Asya ülkelerine yaptığı buğday unu ihracatını artırıyor. Ülkedeki toplam un ihracatının 
yüzde 52’sinin Çin, Güney Kore ve Kuzey Kore gibi ülkelere yapıldığı belirtiliyor.

Ukraine continues actively increasing the rates of export 
supplies of wheat flour on the Asian market. Thus, Ukraine 
exported nearly 51 thousand tonnes of wheat flour during 
2 months of 2015/16, an increase of 2.1 times compared 
with the same period of 2014/15 (24.1 thousand tonnes). 
In the beginning of the current season, China, South Korea 
and North Korea became the main importers of the Ukrainian 
commodity. Nearly 13 thousand ton import amount of China 
is equal to 24 percent of total flour export amount of Ukraine. 
Thus, the share of flour exports to the reporting countries 
totalled 52% of the general exports of flour from Ukraine.

According to the news of finchannel.com, in 2015/16 
MY the export potential of Ukrainian wheat flour may to-
tal 260 thousand tonnes, while Asian countries will keep 
the position of major importers of Ukrainian flour during the 
whole season. In terms of continuation of the high rates of 
flour supplying, the forecast on export volumes would be 
increased. At the same time, the raw material quality and 
availability of wheat volumes of the required conditions on 
the domestic market, can somewhat slow down the ex-
ports of flour from Ukraine.

As part of efforts to achieve food security in the coun-
try, the Nigerian Government has approved five large cas-

Ukrayna, Asya pazarındaki buğday unu ihracatını 
etkin bir şekilde artırmaya devam ediyor. Ülke, bu se-
beple, 2015/16 sezonunda yalnızca 2 ayda yaklaşık 51 
bin ton buğday unu ihraç etti. Bu, 2014/15 sezonunun 
aynı dönemindeki 24,1 bin tonluk ihracata kıyasla 2,1 
kat artış demek. Çin, Güney Kore ve Kuzey Kore gibi 
ülkeler içinde bulunduğumuz sezonun başında Ukrayna 
ununun önde gelen ithalatçıları oldu. Çin’in ithal ettiği 
yaklaşık 13 bin tonluk un miktarı Ukrayna’nın toplam un 
ihracatının yüzde 24’üne karşılık geliyor. Söz konusu ül-
kelerin satın aldığı un miktarının ise ülkedeki toplam un 
ihracatının yüzde 52’sine eşit olduğu söyleniyor. 

Finchannel.com’da yer alan habere göre, 2015/16 
sezonunda Ukrayna’nın buğday unu ihracat potansiye-
li toplam 260 bin tona ulaşabilir. Asya ülkeleri ise tüm 
sezon boyunca buğday ununda önde gelen ithalatçılar 
olacak gibi görünüyor. Un tedariğindeki yüksek oran-
ların devamı konusundaki öngörüler de giderek artıyor. 
Ancak, yerel pazarlardaki hammadde kalitesi ve yeterli 
buğday miktarı Ukrayna’nın buğday ihracatını bir miktar 
yavaşlatabilir.

Nijerya hükümeti, ülkedeki gıda güvencesini artırma çabala-
rının bir parçası olarak, 5 büyük manyok işleme tesisinin yapı-

Nigerian government has approved five large cassava processing plants in order to increase food se-
curity in the country. 

Nijerya hükümeti, ülkedeki gıda güvencesini artırmak amacıyla 5 büyük manyok tesisinin yapımını 
onayladı. 
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sava processing plants to produce high quality cassava 
flour for cassava bread. According to the news of the tide 
news online, the Permanent Secretary, Federal Ministry of 
Agriculture and Rural Development (FMARD), Arc. Sonny 
Echono, disclosed the development during a meeting of 
the Nigeria Agribusiness Group (NABG) held in Lagos. 

Identifying some of its challenges as regards the pro-
duction of cassava bread, the Permanent Secretary 
disclosed that currently, those processing cassava are 
doing so mainly for garri and some other food items. 
“Production is not a challenge but the milling and the 
processing. We are facing it squarely to ensure that we 
produce enough to enable us do the substitution, but I 
am pleased to let you know that two of the largest farm 
millers in the country, flour mills and honey well have 
started producing composite flour with 10 per cent cas-
sava in it. So some of our bread now has high quality 
cassava in it,” Echono said.  

mını onayladı. Tesisler, manyok ekmeği yapımında kullanılmak 
üzere yüksek kalitede manyok unu üretecek. tidenewsonline.
com isimli sitede yer alan habere göre, Federal Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Bakanlığı (FMARD) Müsteşarı Arc. Sonny Echono, 
söz konusu gelişmeyi Nigeria Agribusiness Group’un (NABG) 
Lagos’ta düzenlediği bir toplantıda duyurdu. 

Manyok ekmeği üretimindeki zorluklardan bazılarına de-
ğinen müsteşar, halen manyok işleyen tesislerin üretimlerini 
ağırlıklı olarak manyoktan yapılan bir ürün olan garri ve diğer 
gıda ürünleri için gerçekleştirdiğini belirtti. Echono sözlerine 
şunları da ekledi: “Mesele üretim değil; asıl mesele öğütme 
ve işleme. Kendi ürünümüzü ikame etmemize yetecek ka-
dar üretim yapabilmek adına, bu gerçekle dürüstçe yüzleşi-
yoruz. Ancak, memnuniyetle bildiririm ki ülkedeki iki büyük 
değirmen firması Flour Mills of Nigeria ve Honey Well, için-
de yüzde 10 miktarda manyok bulunan bileşik un üretimine 
başladı bile. Böylece artık bazı ekmeklerimiz yüksek kalitede 
manyok içeriyor.” 

Tornum, Chimpex’e 
200 bin tonluk depolama 
tesisi kuruyor

Tornum installs 
200.000 ton storage 
facility to Chimpex
.................................................

Chimpex S.A invested 200.000 ton storage facility. The facility which is being installed by Tornum 
is expected to be completed at the end of 2016.

Chimpex S.A. 200 bin tonluk depolama tesisi için yatırım yaptı. Tornum’un kurulumunu yaptığı tesi-
sin 2016 yılında tamamlanması bekleniyor.

Chimpex S.A, a subsidiary of Swiss based Ameropa, 
invested 200.000 ton storage facility. On-site work opera-
tions are under way and the silo installation which is real-
ized by Tornum is expected to be completed towards the 
end of 2016. The terminal will have 20 silos with 10 000 
ton in each when it is completed. 

“Tornum was selected due to its quality of provided ser-
vices, its experience in the field and the guarantee that 
this project will identify itself with Ameropa’s norms of 
quality and efficiency. It’s well known that Chimpex mainly 
focuses on the quality of its services, on competiveness 
and credibility of its business. Tornum is a company that 
sets the quality of its projects as its main objective and 
is a company that built its reputation in the field based 
on competency and competiveness.” says Mihai Panait, 
Director General Chimpex.

İsviçre merkezli Ameropa firmasının iştiraki olan 
Chimpex S.A., 200 bin tonluk depolama tesisi için 
yatırım yaptı. Çalışmalarına hala devam edilen tesisin 
kurulumunu Tornum’un yaptığı ve tesisin 2016 yılının 
sonlarına doğru tamamlanacağı belirtiliyor. Terminal ta-
mamlandığında, firma her biri 10 bin tonluk 20 siloya 
sahip olacak. 

Chimpex Genel Direktörü Mihai Panait, konuyla ilgili 
olarak şunları söyledi: “Verdiği hizmet kalitesi, bu saha-
daki tecrübesi ve projenin Ameropa’nın kalite ve verim 
normlarıyla uyum sağlayacağı garantisi Tornum’un se-
çilmesinin sebebidir. Chimpex’in asıl olarak hizmet kali-
tesine, rekabetçiliğe ve yaptığı işin güvenilirliğine odak-
landığı çok iyi bilinir. Tornum, yaptığı işlerin kalitesini 
ana amaç olarak belirleyen bir firma ve tüm ünü de bu 
alandaki yetenekleri ile rekabetçiliğinden gelmektedir.” 
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Schule’den yeni 
kesme makinesi

Vietnam Filipinler’e 450 bin ton pirinç ihraç edecek

New cutter 
from Schule

Vietnam to export 450,000 tonnes of rice to Philippines

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

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

Germany based Schule developed a new groats cutter for producing uniform groats from oats, 
spelt barley, rye and wheat.

Vietnam will deliver 450,000 tonnes of rice to the Philippines for the following two years. The Philip-
pines's purchase of rice is predicted to increase the export rice price, which had fallen in recent months.

Almanya merkezli Schule, yulaf, kavuzlu buğday, arpa, çavdar ve buğdaydan tek biçimli ürün elde 
etmek için yeni bir tahıl kesme makinesi geliştirdi.

Vietnam önümüzdeki iki yıl boyunca Filipinler’e 450 bin ton pirinç ihraç edecek. Filipinlerin pirinç 
alımının, son aylarda düşen pirinç ihracat fiyatını artıracağı da tahmin ediliyor. 

One of the significant players in grain processing, 
Schule Mühlenbau GmbH developed a new cutter, Drum 
Groat Cutter in order to produce uniform and precisely 
cut grain kernels from oats, barley, rye, spelt and wheat. 
The Drum Groat Cutter is stated to be supplied with an 
individual electrical drive. Stating that the capacity of 
the machine depends on the grain to be processed, the 
purity of the input product, the uniformity, the desired 
cutting size, and the selected perforation, the company 
also explained that via an adjustable vibrating channel, 
the grain is fed into two perforated drums made out of 
stainless steel which are mounted on a horizontal shaft. 
The grain kernels falling through the drum holes in their 
longitudinal axis and as a result, coarse, medium or fine 
cut grains can be produced.

Vietnam has won Filipino contract for the export of 
450,000 tonnes of 25 per cent broken rice, Deputy Chair-
man of Viet Nam Food Association Pham Van Bay said. 
According to Vietnam News, about 250,000 tonnes of 

Tahıl işleme sektörünün önemli oyuncularından biri 
olan Schula Mühlenbau GmbH, yulaf, kavuzlu buğday, 
arpa, çavdar ve buğdaydan tek biçimli ve kusursuz şe-
kilde kesilmiş taneler elde etmek için yeni bir tahıl kesme 
makinesi olan The Drum Groat Cutter’ı geliştirdi. The 
Drum Groat Cutter’ın, elektrik tahrikli ayrı bir sistemle 
donatıldığı belirtiliyor. Firma, tahıl beslemenin ayarlana-
bilen titreşimli kanal aracılığıyla paslanmaz çelikten ya-
pılmış ve yatay bir şaft üzerine takılmış oluklu iki silindirle  
yapıldığı makinenin kapasitesinin; işlenecek tahıl miktarı-
na, girdinin saflığına, düzgünlüğüne, istenilen kesim bo-
yutuna ve seçilen performansa bağlı olduğunu açıkladı. 
Tahıl taneleri, boylamsal eksende silindir deliklerinden 
düşmekte ve sonuç olarak iri, orta ve ince kesim taneler 
üretilebilmektedir.

Vietnam Gıda Derneği Başkan Vekili Pham Van Bay, 
Vietnam’ın Filipinlilerle yüzde 25’i kırık pirinç olmak üzere 
toplam 450 bin ton pirinç ihracatı yapmak için anlaştığı-
nı söyledi. Vietnamnews.com sitesinde yer alan habere 
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rice would be shipped to the Philippines this year, with 
125,000 tonnes in November and 125,000 tonnes in De-
cember. The remainder would be sent to the country early 
next year. The price will be US$426.6 per tonne, $77 lower 
than the price given by the Philippines's National Food Au-
thority (NFA). The decision comes in part due to the El 
Nino weather phenomenon that is predicted to worsen by 
October and last at the end of May next year. The Philip-
pines's purchase of rice is predicted to increase the export 
rice price, which had fallen in recent months.

göre, 125 bin tonu Kasım ayında, 125 bin tonu da Aralık 
ayında olmak üzere bu yıl Filipinler’e toplam 250 bin ton 
pirinç gönderilecek. Kalan pirinçler ise önümüzdeki yılın 
başlarında gönderilecek. Fiyatlar, ton başına 426 dolar; 
yani Filipinler Ulusal Gıda Kurumu’nun (NFA) belirlediğin-
den 77 dolar daha düşük. Alım kararının kısmen Ekim 
ayında şiddetlenen ve bir sonraki yıl Mayıs ayının sonların-
da sona eren El Nino felaketinden kaynaklandığı belirtili-
yor. Filipinlerin pirinç alımının son aylarda düşük seyreden 
pirinç ihracat fiyatını artıracağı da tahmin ediliyor. 

Fransa’nın buğday ihracatı 
düşebilir 

French wheat export 
may drop 
..........................................................

France is having tough time selling this season’s bumper crop due to strong competition. It is said 
that France’s soft wheat export may drop to 18.79 million ton in 2015/16, which is 3.2 percent lower 
than a year earlier.

Fransa, yüksek rekabet sebebiyle, bu sezon bol olan mahsulünü satmakta sıkıntılı bir süreçten ge-
çiyor. Fransa’nın yumuşak buğday ihracatının 2015/16 sezonunda bir önceki sezona kıyasla azalma 
göstererek 18,79 milyon tona düşeceği söyleniyor.

France is having a hard time in the global wheat market 
even as the nation produces its largest crop. According to 
the news of The Salt Lake Tribune, there's so much excess 
grain in the country that some silo operators are maxed out. 
It is also said that exports may fall 3.3 percent this season. 
Abdolreza Abbassian, a senior economist at the United Na-
tions' Food and Agriculture also said that France will have 
a tough time selling its bumper crop this year with strong 
competition from the Black Sea. 

Farmers in Morocco, France's second-biggest wheat 
client outside Europe, harvested a record domestic crop 
this year. Egypt, another major importer, may cut wheat 
imports by 5.2 percent to 10.5 million tons in the 2015/16 
season as the country reaps the biggest crop in at least 
eight years, IGC data showed. French wheat prices are 
starting to become competitive, said Paul Gaffet, an 
analyst at Offre & Demande Agricole in France. Prices of 
milling wheat for loading in the main French grain port of 
Rouen tumbled to 155.66 euros a metric ton, the lowest in 
five years. It is expected that France's soft-wheat exports 
may drop to 18.79 million tons in 2015-16, 3.2 percent 
than a year earlier.

Fransa bu sezon bol üretim gerçekleştirmesi sebebiyle 
küresel buğday pazarında sıkıntılı günler geçiriyor. Salt Lake 
Tribune’de yer alan habere göre, ülkedeki tahıl miktarı o ka-
dar fazla ki bazı silo operatörleri maksimum seviyeye ulaş-
mış durumda. Bu sezon, ihracatın yüzde 3,3 düşeceği de 
belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Ekonomi 
Uzmanı Abdolreza Abbassian da, Fransa’nın bu sezon Ka-
radeniz’deki kuvvetli rekabet sebebiyle fazla ürününü sat-
makta sıkıntı yaşayacağını vurguladı. 

Fransa’nın Avrupa dışındaki ikinci büyük buğday alıcısı 
olan Faslı çiftçiler, bu yıl rekor bir üretim seviyesine ulaştılar. 
Bir diğer alıcı Mısır ise IGC verilerine göre son 8 yılın en yük-
sek mahsulünü gerçekleştirdikleri için 2015/16 sezonunda 
buğday ithalatını yüzde 5,2 düşürerek 10,5 milyon tona in-
direcek. Fransa’da bulunan Offre & Demande Agricole’ün 
analiz uzmanı Paul Gaffet ise Fransız buğday fiyatlarının 
rekabetçi olmaya başladığını ifade etti. Rouen’deki Fransız 
tahıl limanında yüklenecek öğütmelik buğday fiyatları, son 
5 yılın en düşük fiyatına, ton başına 155,66 Euro’ya düştü. 
Tüm bu gelişmelerin sonunda Fransa’nın yumuşak buğday 
ihracatının da 2015/16 sezonunda bir önceki sezona kıyasla 
yüzde 3,2 azalarak 18,79 milyon tona düşmesi bekleniyor. 
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Flour Mills of Nigeria, 
5 iştirakini birleştiriyor

Flour Mills of Nigeria 
merging 5 of its 
subsidiaries
....................................................

Shareholders of Flour Mills of Nigeria Plc have endorsed the company’s bid to merge five of its 
subsidiaries with its holding company. It is said that the company’s results showed a profit in 2015 
thanks to the merger.

Flour Mills of Nigeria Plc ortakları, firmanın, beş iştirakinin holding bünyesinde birleştirilmesi girişi-
minde bulunduğunu açıkladılar. Şirketin birleşme neticesinde 2015 yılı karını da arttıracağı belirtiliyor.

Flour Mills of Nigeria had obtained the approval-in-
principle of the Securities and Exchange Commission 
(SEC) to merge five of its wholly owned subsidiaries - 
Golden Noodles Nigeria Limited, Golden Transport Com-
pany Limited, FMN Cement Industries (Nigeria) Limited, 
New Horizon Flour Mills Limited and Quilvest Properties 
Limited with Flour Mills of Nigeria Plc. According to the 
news of thisdailylive.com, its management explained that 
the restructuring resulted from the need to streamline op-
erations, reduce administrative costs, improve operating 
efficiency and derive full benefits of synergy in line with 
the company's long term strategic thrust. 

Speaking at its annual general meeting, the Chairman 
of Flour Mills, John Coumantaros, assured shareholders 
of improved benefits from the merger. The company’s 
results showed a profit of N8.5 billion in its 2015 results, 
compared with 2014. Coumantaros, however, pointed 
out that the later stage of the company’s strategic ex-
pansion unfortunately coincided with the sudden slump 
in global crude oil prices. This, he stated resulted in 
major devaluation of the naira leading to increases in 
import costs and financial charges. The chairman add-
ed: “We shall strive to strengthen our core food busi-
ness and, in tandem with our strategic business thrust 
and in alignment with government’s vision of developing 
the Agricultural sector, we are determined to ensure the 
success of our agro-allied investments; and in doing so, 
maximise local content in our final products and derive 
group synergies.”

Flour Mills of Nigeria, yüzde yüz iştiraki olan beş 
firmayı birleştirmek için Menkul Kıymetler ve Borsa 
Komisyonu’ndan (SEC) prensipte onay aldı. Söz konu-
su beş firmanın ise Golden Noodles Nigeria Limited, 
Golden Transport Company Limited, FMN Cement In-
dustries (Nigeria) Limited, New Horizon Flour Mills Li-
mited ve Quilvest Properties Limited olduğu belirtiliyor. 
thisdailylive.com sitesinde yer alan habere göre, şirket 
yönetiminin yeniden yapılandırmaya girişmesi, operas-
yonları kolaylaştırma, yönetim masraflarını kısma, ope-
rasyon verimini artırma ve şirketin uzun dönemli stra-
tejik atılımı doğrultusunda fayda sağlama ihtiyacından 
kaynaklanıyor. 

Yıllık genel toplantılarında konuşan Flour Mills Genel 
Müdürü John Coumantaros, ortakların birleşmeden ka-
zanç sağlayacağının garantisini verdi. Şirketin, 2015 yılı 
sonuçlarına göre, 2014 yılına kıyasla 8,5 milyar naira kar 
yaptığı da belirtiliyor. Ancak, Coumantaros şirketin stra-
tejik açılımındaki son aşamanın ne yazık ki küresel ham 
petrol fiyatlarındaki ani düşüşe denk geldiğine işaret etti. 
Coumantaros, bunun ithal mallar ve finansman giderle-
rinde artışa neden olmakla birlikte nairanın büyük deva-
lüasyonuna da yol açtığını söyledi ve ekledi: “Çekirdek 
işimiz olan gıdayı güçlendirmeye çalışmalıyız. Ayrıca, 
stratejik atılımımız ve hükümetin tarım endüstrisini geliş-
tirme vizyonu doğrultusunda, tarımdaki yatırımlarımızın 
başarısını garantileyeceğimizden eminiz. Böylelikle, son 
ürünlerimizde maksimum yerel içerik sağlayıp, grup si-
nerjisi yaratabileceğiz.” 



October • Ekim 2015 25

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Tayvan 1,7 milyon ton 
buğday satın alacak

Mısır 230 bin ton buğday satın alıyor 

Taiwan to purchase 
1.7 million ton wheat

Egypt buys 230,000 tonnes wheat

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

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

The Taiwan Flour Mills Association has agreed to purchase 1.7 million tons of U.S. wheat over the 
next two years, much of which will come from Montana.

Egypt's state grain buyer, the General Authority for Supply Commodities (GASC), has bought 
230,000 tonnes of Ukrainian, Russian and French wheat in a tender. 

Tayvan Un Değirmencileri Derneği, önümüzdeki iki yılda, çoğunluğu Montana eyaletinden sağlan-
mak üzere toplam 1,7 milyon tonluk ABD buğdayı almaya karar verdi.

Mısır’ın tahıl alımından sorumlu resmi kurumu General Authority for Supply Commodities (GASC), 
Ukrayna, Rusya ve Fransa’dan ihaleyle 230 bin ton buğday aldı. 

The Taiwan Flour Mills Association committed to the pur-
chase 1.7 million tons of U.S. wheat in the following two years. 
According to the news of nbcmontana.com, it is said that 
the deal is worth 544 million dollar. Taiwan purchases roughly 
441,000 tons of wheat from Montana annually. The country 
purchased $3.5 billion worth of U.S. farm products last year.

The Taiwanese delegation visits the United States every 
two years to renew a letter of intent between the associa-
tion and the United States Wheat Associates, which con-
sists of groups representing each state. 

Egypt's state grain buyer, the General Authority for Supply 
Commodities (GASC) announced that they bought 230,000 
tonnes of Ukrainian, Russian and French wheat with delivery 
date on 21-31 October. According to the news of Reuters, 
Egypt, one of the world's biggest importers of wheat, bought 
55,000 tonnes of Ukrainian wheat from Venus, 55,000 tonnes 
of Russian wheat from Glencore, 60,000 tonnes of Russian 
wheat from Olam and 60,000 tonnes of French wheat from 
Soufflet. GASC Vice-Chairman Mamdouh Abdel Fattah said 
that GASC bought the wheat at an average price of $191 a 
tonne cost and freight. 

Tayvan Un Değirmencileri Derneği, önümüzdeki iki yıl bo-
yunca 1,7 milyon tonluk ABD buğdayı almaya karar verdi. 
nbcmontana.com sitesinde yer alan habere göre, anlaşma-
nın 544 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Tayvan, 
Montana’dan yılda kabaca 441 bin ton buğday alıyor. Ge-
çen yıl ise 3,5 milyon dolarlık ABD buğdayı satın alınmıştı. 

Tayvanlı delegeler, kendi dernekleri ile her bir eyaleti 
temsil eden gruplardan oluşan ABD Buğday Derneği ara-
sındaki anlaşmayı yenilemek için her 2 yılda bir ABD’yi 
ziyaret ediyor. 

Mısır’ın devlet tahıl alma kurumu olan General Authority 
for Supply Commodities (GASC), 21-31 Ekim sevkiyat-
lı 230 bin ton Ukrayna, Rusya ve Fransa buğdayı satın 
aldığını açıkladı. Reuters’un haberine göre, dünyanın en 
büyük buğday ithalatçılarından birisi olan Mısır, Venus’ten 
55 bin ton Ukrayna buğdayı; Glencore’dan 55 bin ton, 
Olam’dan 60 bin ton Rus buğdayı ve Soufflet’den de 60 
bin ton Fransız buğdayı satın aldı. GASC Başkan Yardım-
cısı Mamdouh Abdel Fattah, Mısır’ın söz konusu buğday 
için nakliye ücretiyle beraber, ton başına ortalama 191 
dolar ödediğini söyledi.
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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  
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Sivas’a 10 milyon TL’lik depolama tesisi

10 million TL storage plant to Sivas
............................................................................................

Kayseri Şeker Fabrikası laid the foundation for a licensed storage with 20 thousand tons to be in-
stalled on an area of 10 thousand square meters in Şarkışla, Sivas. 

Kayseri Şeker Fabrikası, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 10 bin metrekare alan üzerinde kurulacak 20 bin 
ton kapasiteli lisanslı deponun temelini attı.

Foundation of 18th li-
censed storage in Turkey has 
been laid in Şarkışla, Sivas 
by Kayseri şeker Fabrikası. 
General Manager of Kayseri 
Şeker Fabrikası Levent Benli 
states that the investment 
cost of 20 thousand ton li-
censed storage plant which 
will be installed on an area of 
10 thousand square meters 
is 10 million TL. The ground-
breaking ceremony of the 
plant was held together with 
the service building of Pancar Regional Directorate and 5 
thousand square meter storage. Making a statement to the 
press on the subject, Benli reminded: “The debt has been 
paid off and it is time to invest” and stated: “Kayseri şeker 
ended its dark days. It is time to invest.” 

Adding that they invested 38 million 880 thousand TL in 
4 regions, General Manager Levent Benli said: “The land 
problem of Bünyan couldn’t be solved. We started with a 
100 thousand ton project in total; 40 thousand ton of it in 
Boğazlıyan, 20 thousand ton in Develi, 20 thousand ton in 
Şarkışla. Tender of 80 thousand ton has been realized. It will 
have costed 38 million 880 thousand TL, namely it will be 
an investment of 40 million TL.” 

Türkiye’nin 18. lisanslı 
deposunun temeli, Sivas’ın 
Şarkışla ilçesinde Kayseri 
Şeker Fabrikası tarafından 
atıldı. Kayseri Şeker Fabri-
kası Genel Müdürü Levent 
Benli, 10 bin metrekare alan 
üzerinde yapılacak 20 bin 
ton kapasiteli lisanslı depo-
lama tesisinin yatırım bede-
linin 10 milyon TL olduğunu 
belirtiyor.

Tesisin temel atma töreni, 
Pancar Bölge Müdürlüğü’nün 

hizmet binası ve 5 bin metrekarelik bir deponun açışıyla birlikte 
yapıldı. Konuyla ilgili basına bilgi veren Benli, daha önce yaptığı 
“Borç bitti sırada yatırım var” açıklamasını hatırlattı ve şunları ak-
tardı: “Kayseri Şeker, karanlık dönemlerini bitirdi. Şimdi yatırım 
yapma dönemlerinde.” 

4 bölgede 38 milyon 880 bin TL'lik yatırım yaptıklarını söz-
lerine ekleyen Genel Müdür Levent Benli, “Bünyan'da arazi 
sorunu çözülemedi. Boğazlıyan'da 40 bin tonluk, Develi'de 
20 bin tonluk, Şarkışla'da da 20 bin tonluk olmak üzere top-
lam 100 bin tonluk bir proje ile yola çıktık. Şuanda 80 bin 
tonunun ihalesi gerçekleştirildi. Hepsini 38 milyon 880 bin 
liraya mal etmiş olacağız, yani yaklaşık 40 milyon liralık bir 
yatırım olacak.”

Türkiye’de Kinoa hasadı

Quinoa harvest in Turkey 
.........................................................

Test production harvest of quinoa in Turkey, 
which is cultivated mostly in Latin America, 
globally was realized.  

Dünyada daha çok Latin Amerika ülkelerinde yetiştirilen bir tahıl ürünü olan Kinoa’nın Türkiye’de 
yapılan deneme ekimlerinin hasadı yapıldı.

Harvest of test production for quinoa in Bilecik started 
in August. Provincial Directorate of Food, Agriculture 
and Livestock recorded that quinoa farm on 10 decare 
land in central Cumalı Village is controlled by technical 

Bilecik’te yapılan Kinoa deneme ekimlerinin hasadı, 
Ağustos sonunda başladı. Bilecik Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürlüğü, merkez Cumalı köyünde 10 dekarlık 
arazide üretimi yapılan “Kinoa” ekili tarlada, teknik per-
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Çukurova’da mısır, buğdayın 
yerini almaya hazırlanıyor

Wheat is being replaced 
by corn in Çukurova
...........................................................

In Çukurova which is one of the leading agricultural production regions in Turkey, corn is started to 
be preferred as staple food instead of wheat due to some reasons like high yields, efficiency, ease 
of incentive and harvest.

Türkiye’nin önde gelen tarımsal üretim bölgelerinden biri olan Çukurova’da, yüksek verim, karlılık, teşvik 
ve hasat kolaylığı gibi nedenlerle buğday yerine mısır birinci ürün olarak tercih edilmeye başlandı.

Farmers in Çukurova started to prefer corn as staple food 
instead of wheat due to some reasons like high yields, ef-
ficiency, ease of incentive and harvest.  Director of Food, 
Agriculture and Livestock in Osmaniye said in his statement 
to AA correspondent that corn which is staple food became 
essential for farmers in 9-10 cities in Çukurova and Mediter-
ranean which are leading agricultural regions in Turkey. 

Sağlam said corn cultivated lands in Osmaniye increased 
to 375 thousand tons this year and 525 thousand tons of 
yields is expected; then he adds: “cultivating wheat as pri-
mary product and corn as secondary on their farms, Çu-
kurova farmers started to cultivate corn as staple product. 
This year corn that our farmers produced is sold 67 kuruş 
and this increase to 71 kuruş with incentives of 4 kuruş pro-
vided by the Ministry. Farmers do not have any problem 
to sell their corn. Turkish Grain Board buys corn of which 
moisture rate is below 14 percent. Harvest of primary prod-
uct corn is about to be completed.” 

staff. Quinoa is planned to be cultivated as an alterna-
tive product checking its adaptation and efficiency of it 
to the region. 

Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock 
says in its statement: “It is forecasted that quinoa plant will 
provide a good income for our farmers besides its many 
benefits which are scientifically proved. Most of the farm-
ers operate on arid lands and grain products like wheat 
are preferred. At this point, alternative products become 
more important. It is a significant study in order to prevent 
arid lands to remain empty and increase farmers’ income 
with alternative products. We believe that this study will 
be an example for other farmers too and enable them to 
produce quinoa plant in their own land and provide benefit 
to Turkish economy.”

Çukurova'da çiftçiler yüksek verim, karlılık, teşvik, hasat 
kolaylığı gibi nedenlerle buğday yerine mısırı birinci ürün ola-
rak tercih etmeye başladı. Osmaniye Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin önde gelen tarım merkezlerinden 
Çukurova ve Akdeniz bölgesindeki 9-10 ilde, birinci ürün 
dane mısırın, çiftçiler için vazgeçilmez hale geldiğini söyledi.

Sağlam, Osmaniye'de bu yıl mısır ekili alanın 375 bin de-
kara çıktığını, 525 bin ton rekolte beklendiğini dile getire-
rek şunları ekledi: “Daha önce tarlasına birinci ürün olarak 
buğdayı, ikinci ürün olarak mısırı eken Çukurova çiftçisi, 
son yıllarda birinci ürün olarak mısırı ekmeye başladı. Bu yıl 
çiftçilerimizin ürettiği mısır 67 kuruşa satılıyor, bakanlığımızın 
dane mısırın kilogramına verdiği 4 kuruş teşvik uygulamasıy-
la bu fiyat 71 kuruşa çıkıyor. Çiftçimizin elindeki mısırı satma 
problemi yok. Toprak Mahsulleri Ofisi, rutubet oranı yüzde 
14’ün altındaki mısırı alıyor. Birinci ürün hasadı tamamlan-
mak üzere.”

sonel tarafından kontrol yapıldığı kaydedildi. Bölgede 
“Kinoa” bitkisinin araziye uyumuna ve verimine bakılarak 
gelecek yıllarda alternatif ürün olarak ekilmesi planlanıyor. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, açıklamasında 
konuyla ilgili şunları aktarıyor: “Kinoa bitkisinin, bilimsel 
olarak açıklanmış birçok faydalarının yanında çiftçimize iyi 
bir gelir getireceği öngörülmektedir. Çiftçilerin büyük bir 
kesimi, kıraç tarım üzerinde faaliyet göstermekte ve buğ-
day türü hububat ürünleri tercih edilmektedir. Bu nokta-
da alternatif ürünün önemi ortaya çıkmaktadır. Hem kıraç 
arazilerin boş kalmasının önüne geçmek hem de alterna-
tif ürünlerle çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırmak için çok 
önemli bir çalışma. Bu çalışmanın diğer çiftçilere de örnek 
olacağına, kendi arazilerinde kinoa bitkisini ekerek ülke 
ekonomisine fayda sağlayacaklarına inanmaktayız.”
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Orgin Agro’nun yatırım 
hedefi Afrika

Investment target 
of Orgin Argo is Africa
.........................................................

One of the leading representatives of Turkish sesame and pulses market, Orgin Group expedites its 
works in African market with its foreign partners.

Türkiye susam ve bakliyat pazarının önde gelen temsilcilerinden Orgin Grubu, Afrika pazarındaki 
çalışmalarını yabancı ortağıyla birlikte hızlandırıyor.

Having Orgin Argo and Galata Susam as its subsidiar-
ies, Orgin Group attempted to invest in African market 
with its foreign partner. Being founded for oil seeds in 
2003, Orgin Argo started sesame trade upon request 
and earned a great success in this area. Receiving of-
fers to be an agency from pulses giants in India and 
Dubai with this success, the company started pulses 
business with these companies. Providing 40 percent of 
sesame requirement in Turkey, the company started to 
import pulses products like rice and chickpea. 

Recording 5-8 million turnovers as Orgin Argo and 
3-5 million as Galata, the group is seeking markets to 
invest in Africa nowadays. 

One of the partners, İlker Önel answered Yaşar 
Kızılbağ’s related questions from Star Gazette. Önel 
stated about his investment plans in an interview: “We 
searched a place in Ethiopia; however laws are not easy 
there. Prices are controlled by the government. Our 
Singaporean partner started a sieving plant there. They 
invited us but we couldn’t make. We started to search 
in different positions and countries. It may be Guinea or 
Burkina Faso. We search for these countries. Inland, we 
have storage in Mersin. We have a new investment plan. 
We are thinking about Mersin and Iskenderun. We made 
feasibility but we suspended due to global problems.” 

Orgin Agro ve Galata Susam’ı bünyesinde bulunduran 
Orgin Grubu, yabancı ortağıyla birlikte Afrika pazarında 
yatırıma soyundu. 2003 yılında yağlı tohumlar sektörüne 
yönelik olarak kurulan Orgin Agro, gelen talepler üzerine 
susam ticaretine de başladı ve alanda önemli bir başarı 
kazandı. Bu başarıyla birlikte Hindistan, Londra ve Du-
bai’deki bakliyat devlerinden temsilcilik teklifi alan firma, 
bu firmalarla birlikte bakliyat işine de girdi. Türkiye’nin 
susam ihtiyacının yüzde 40’ını sağlayan firma, bunun 
yanı sıra pirinç ve nohut gibi bakliyat ürünlerini de ithal 
etmeye başladı. Orgin Agro olarak 5-8 milyon, Galata 
olarak da 3-5 milyon arası ciro yapan Grup, şimdilerde 
Afrika’da yatırım yapabileceği pazarlar arıyor.

Firma ortaklarından İlker Önel, konuyla ilgili Star 
Gazetesi’nden Yaşar Kızılbağ’ın sorularını yanıtladı. 
Önel, röportajda yatırımlarıyla ilgili planlarını şöyle ak-
tardı: “Etiyopya’da yer baktık. Ama oradaki kanunlar 
kolay değil. Fiyatlarda devlet kontrolü var. Singapurlu 
ortağımız orada bir eleme tesisine başladı. Bizi de davet 
etti ama şimdi girmedik. Farklı bir pozisyonda ve farklı 
ülkelerde arayışa girdik. Gine, Burkino Faso olabilir. Bu 
ülkeleri araştırıyoruz. İçeride ise şu anda Mersin’de bir 
depomuz var. Yeni bir yatırım planımız var. Mersin veya 
İskenderun düşünüyoruz. Fizibilitesini yaptık ama son 
küresel sıkıntılardan dolayı biraz askıya aldık.”
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Un ihracatçılarının hedefi 
Latin Amerika

Target of flour exporters 
is Latin America
.................................................

Flour and Flour Products Exporters Union turned to Latin American countries due to problems and 
currency in near markets. Target of the union is to make 100 million dollar export to 9 Latin Ameri-
can countries.

Un ve Unlu Mamuller İhracatçıları Birliği, yakın pazarlardaki sıkıntılar ve döviz kuru nedeniyle rotayı 
Latin Amerika ülkelerine çevirdi. Birliğin hedefi 2017 itibariyle 9 Latin Amerika ülkesine 100 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirmek.

Flour and Flour Products Exporters Union started to 
work for exporting 10 Latin American countries. Ac-
cording to the news of Ferit Parlak in Dünya Gazette; 
flour exporters having low export prices due to prob-
lems in currency and markets found the solution in 
new market seeking. Union members targeting Latin 
American countries made an export of 11 million dol-
lar in 2014 as a result of their ongoing works in Bra-
zil for 1,5 years. Targeting to increase export amount 
to 25 million dollar in 2015, union members aims to 
make export of 100 million dollar to 9 Latin American 
countries that they couldn’t make any export so far by 
2017. 

For that purpose, 13 Turkish companies participating 
in the food expo organized in Sao Paulo, the largest 
industrial state in Brazil, with the support of Export-
ers’ union promoted their products to the visitors from 
Latin America. President of Central Anatolian Exporters 
Union, Turgay Ünlü said: “Exportation is in declining in 
parallel to currency. Due to increasing currency in the 
world, demand is decreasing. Due to currency, increas-
ing inflation cause demands to decrease. Although ex-
port amount increases income decreases 2 percent. 
Decreased oil priced caused demands in Iraq and Mid-
dle East which is our largest food market to decline. For 
this reason, we need to lead our producers to the new 
markets. So we have been working in Latin American 
market for nearly 1,5 years. We had not exported to this 
market in the history of Republic. We started as a result 
of these works.” 

Un ve Unlu Mamuller İhracatçıları Birliği, Latin 
Amerika’nın 10 ülkesine ihracat yapabilmek için çalış-
ma başlattı. Dünya Gazetesi’nde Ferit Parlak imzasıyla 
yer alan habere göre; döviz kuru ve pazarlardaki sıkın-
tılar nedeniyle ihracat rakamlarında düşüş yaşayan un 
ihracatçıları, çözümü yeni pazar arayışında buldu. Latin 
Amerika ülkelerini hedefleyen birlik üyeleri, Brezilya’da 
1.5 yıldır devam eden çalışmaları sonucunda 2014 yılın-
da 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. 2015 yı-
lında bu ihracatı 25 milyon dolara çıkarmayı hedefleyen 
birlik üyeleri, bugüne kadar ihracat yapamadıkları diğer 
9 Latin Amerika ülkesine de 2017 itibariyle 100 milyon 
dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor. 

Bu amaçla Brezilya’nın en büyük sanayi eyaleti olan 
Sao Paulo’da düzenlenen gıda fuarına, İhracatçılar 
Birliği’nin destekleriyle katılan 13 Türk firması, Latin 
Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçilere ürünlerini tanıttı. 
Dünya’nın sorularını yanıtlayan OAİB Un ve Unlu Mamul-
ler İhracatçıları Birliği Başkanı Turgay Ünlü, “İhracat son 
dönemlerde kura paralel düşüşler içerisinde. Dünyada 
kurların yükselmesi sebebiyle talep daralması var. Kur 
nedeniyle artan enflasyon talebi daraltıyor. İhracatımız 
miktar olarak yükselse de, gelir bakımından yüzde 2 
daralma var. Petrol fiyatlarında düşüş olması, gıdadaki 
en büyük pazarımız Irak ve Ortadoğu’da da talep daral-
masına yol açtı. Bu nedenle üreticilerimizi yeni pazarlara 
yönlendirmek zorundayız. Bu nedenle yaklaşık 1.5 yıldır 
Latin Amerika pazarında çalışma yapıyoruz. Bu pazara 
Cumhuriyet tarihinde hiç ihracat yapmamıştık. Bu çalış-
malar sonucunda başladık.” dedi. 
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YEM DEĞİRMENCİLİĞİ VE 
YEM TEKNOLOJİLERİ

Animals need to take sufficient and balanced nutrition as well as human be-
ings. This enabled global feed industry to improve. In this industry which has 
a business value of nearly 460 billion dollar, it is estimated that there are 31 
thousand 43 feed mill. Total mixed feed amount that these mills produced is 
980 million tons. 

İnsanlar kadar hayvanların da yeterli ve dengeli bir beslenmeye ihtiyacı vardır. 
Bu durum, küresel yem sanayinin gelişmesini sağlamıştır. 2014 yılında iş değeri 
460 milyar dolar civarında olan bu sanayide 31 bin 43 yem değirmeni olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu değirmenlerin ürettiği toplam karma yem miktarı ise 
980 milyon tondur.

For human nutrition and food safety, ani-
mal products are highly important as well as 
grains. However, efficiency in animal prod-
ucts is not only related with developing fer-
tile races. It is also significant to feed these 
fertile races with what they need in terms 
of nutrition. Namely, animals need to take 
sufficient and balanced nutrition as well as 
human beings. This is the most important 
fact causing global mixed feed industry to 
develop rapidly. 

According to “2015 Global Feed Survey” 
prepared by Alltech, feed additive producer; 
it is estimated that there are 31 thousand 
43 feed mill in global feed industry that 
has a business value of 460 billion dollar 
in 2014. 1150 of these mills are in Africa, 
13.736 in Asia, 5.165 in Europe, 3.914 in 
Latin America, 288 in Middle East and 6.790 
in North America. Total mixed feed amount 
that these mills produced was 980 million 
tons in 2014. 

İnsan beslenmesi ve gıda güvencesi için 
tahıllar kadar hayvansal gıdalar da son dere-
ce önemlidir. Ancak hayvansal ürünlerin üreti-
mindeki verimlilik, sadece verimli tür ve ırkların 
geliştirilmesiyle ilgili değildir. Bu verimli türleri ve 
ırkları, besinsel açıdan ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek yemlerle beslemek de son derece önem-
lidir. Yani insanlar kadar hayvanların da yeterli 
ve dengeli bir beslenmeye ihtiyacı vardır. İşte bu 
durum, dünyadaki karma yem sanayinin hızla 
gelişmesine ön ayak olan en önemli gerçektir. 

Yem katkı maddesi üreticisi Alltech’in hazır-
ladığı “2015 Dünya Yem Araştırması”na göre; 
2014 yılında iş değeri 460 milyar dolar civarın-
da olan küresel yem sanayinde, 31 bin 43 yem 
değirmeni olduğu tahmin edilmektedir. Bu de-
ğirmenlerden bin 150’si Afrika’da, 13 bin 736’sı 
Asya’da, 5 bin 165’i Avrupa’da, 3 bin 914’ü La-
tin Amerika’da, 288’i Ortadoğu’da ve 6 bin 790 
tanesi Kuzey Amerika’da yer almaktadır. 2014 
yılında bu değirmenlerin ürettiği toplam karma 
yem miktarı ise 980 milyon tondur.

FEED MILLING AND FEED TECHNOLOGIES
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“The pellet mill can produce pellets at an average of 1.272 kg/min making it more efficient to the 
previously designed manually-driven pelleting machine. With this rate, the pelleting machine can 
produce daily nearly half a ton of feeds for an 8-hour operation making it more ideal for community 
feed milling or for even just a small-scale feed miller.”

ABSTRACT
This study was conducted to design and evaluate the 

performance of an electric motor-driven pellet mill for 
animal feed production. The designed pellet mill is com-
posed of major parts like feed hopper, pelleting cham-
ber, pellet roll, die plate, discharge chute, and frame. It 
is driven by a 1.5 Hp electric motor. It operated using a 
roll-type extrusion press to force the formulated feeds 
out of the die plate. As the pellet rolls rotated, force is 
also applied creating rearrangement of the particles in 
order to fill the voids or holes of the die plate. The pres-

“Pelet değirmeni, daha önce tasarlanmış olan manüel tahrikli peletleme makinesine nazaran, 
daha verimli çalışacak şekilde ortalama 1.272 kg/dakikalık pelet üretim gerçekleştirebilmektedir. 
Bu oranla, 8 saatlik bir çalışma süresince, günde neredeyse yarım tonluk bir üretim gerçekleşti-
rebilmektedir. Bu da toplu yem değirmenciliği ya da küçük ölçekli yem değirmencisi için idealdir.”

ÖZET
Bu çalışma, hayvan yemi üretimine yönelik, elektrik mo-

toru tahrikli bir pelet değirmeninin tasarlanması ve perfor-
mansının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Tasarlanan pelet değirmeni, besleme hunisi, peletleme 
haznesi, pelet silindiri, disk plakası, tahliye kanalı ve şasi 
gibi majör parçalardan oluşmaktadır. Değirmen, 1,5 bg’lik 
elektrik motoru ile çalışmaktadır. Formüle edilen yemleri 
disk plakasının dışına çekmek için silindir tipi bir sıkma 
presinden yardım almaktadır. Pelet silindirlerinin rotasyo-
nu dolayısıyla, disk plakasına ait delikleri doldurmak için, 
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sure is increased in compression step, causing brittle 
particles to break and malleable particles to deform 
forcing them to be fed in the die and come out as pel-
lets. The pellets then fell naturally due to impact created 
by the rotating die plate. The machine had an over-all 
dimension of 35 cm (W) by 75 cm (L) and 102 cm (H). 
It can produce pellets of 4 mm diameter, 1 mm long 
and weighed 0.138 g. The pellets produced had a bulk 
density of 0.51 g/cc. The machine had a capacity of 57 
kg pelletized feeds per hour of operation. An investor 
needs Php50,000.00 for the procurement of the pellet 
mill and for the construction of its housing. Considering 
that the CPU-CARES Formulated Starter Mash will be 
used to pelletize, financial analysis indicated that it will 
be profitable to venture in this project. It will give a rate 
of return of 423% of the capital invested. The benefit 
derived was 16% of the cost incurred. The investment 
to this project including housing can be paid back in 
less than three months.

Based on the aforementioned findings, the pellet mill 
was able to convert dusty mashed feeds into pellets and 
it can produce significant amount of pellets per day.

INTRODUCTION 
Feed milling in Philippine is dominated by a few com-

panies (PCARRD, 2006). The Panay Agribusiness Ven-
ture (LoveFeeds) and Philippine Foremost Milling Corpo-
ration (Excel Feeds) predominantly produce commercial 
feeds for local animal raisers in Iloilo. Purina, San Miguel, 
and Vitarich Feed Companies, which are Luzon-based 
are also penetrating the local markets.

The raw materials formulated in mixing of these feeds 
were mostly imported (BAS, 2009) since most of these 
materials, like corn, cannot be sufficiently produced to 
meet the demand of the animal production industry. This 
high demand for feedstuffs on a commercial scale gave 
rise to billions of dollars spent in their importation. The 
Philippine Association of Feed Millers Inc. (PAFMI) to-
gether with other stakeholders petitioned to the govern-
ment for the removal of tariffs on imported feedstuffs to 
lessen the price increase of finished products (Phil. Daily 
Inquirer, 2008). This is the reason why commercial feeds 
in the country are very expensive.

This high cost of input has led some individuals to for-
mulate their own home-mixed rations for feeds of their 
animals like native chickens (Cabarles & Dusaran, 2006). 
These individuals process these feeds using manual- or 
electric-operated corn mill and they just mix it manually. 
The dusty nature of the feeds was the common problem 
they encountered during the process. This also triggered 
the loss of nutrients in rations. Some moisten the feeds 

partiküllerin yeniden düzenlenmesini sağlayacak şekilde 
kuvvet uygulanmaktadır. Sıkıştırma aşamasında basınç 
arttırılmaktadır; bu sayede partiküller diske atılır ve pelet 
şeklini almaya zorlanarak kırılgan parçacıkların kırılması, 
dövülebilir parçaların deforme olması sağlanır. Sonra-
sında dönen disk plakası tarafından oluşturulan etki se-
bebiyle, peletler doğal olarak düşmektedirler. Makinenin 
genel boyutu 35 cm (G), 75 cm (B), ve 102 cm (Y) şek-
lindedir. 4 mm çapında, 1 mm uzunluğunda ve 0.138 gr 
ağırlığında pelet üretimi gerçekleştirebilmektedir. Üretilen 
peletler, 0.51 gr/cm3’lük kitle yoğunluğuna sahiptir. Ma-
kine saatte 57 kg peletlenmiş yem üretme kapasitesine 
sahiptir. Pelet değirmeninin temini ve mahfaza inşası için 
yatırımcı 50,000 Filipin pezosuna ihtiyaç duymaktadır. 
CPU-CARES Formüllü Başlangıç Yeminin, pelet yapımı 
amacıyla kullanılacağını göz önünde bulundurduğumuz-
da, konuya ilişkin mali analiz bu projeye yönelik girişimin 
kazançlı olacağını göstermektedir. Yatırılan sermayenin 
%423’ü kadar getiri oranına sahip olunacaktır. Elde edi-
len fayda verilen maliyetin %16’sına karşılık gelmektedir. 
Mahfaza dâhil, bu projeye yönelik yatırım, üç aydan daha 
kısa bir sürede geri ödenebilmektedir. 

Belirtilen bulgulara bağlı olarak, pelet değirmeni, ezilmiş 
toz yemleri peletlere dönüştürebilmekte ve günde önemli 
miktarda pelet üretimi gerçekleştirebilmektedir.

GİRİŞ
Filipinler’deki yem değirmenciliği, birkaç şirket tarafın-

dan domine edilmektedir. Panay Agribusiness Venture 
(LoveFeeds) ve Philippine Foremost Milling Corporation 
(Excel Feeds), Iloilo’daki hayvan yetiştiricileri için ağırlıklı 
olarak ticari yem üretimi gerçekleştirmektedirler. Luzon 
merkezli olan Purina, San Miguel ve Vitarich Yem Şirket-
leri de, yerel piyasalara nüfuz etmektedirler.

Mısır gibi çoğu malzemenin hayvancılık endüstrisinde-
ki talebi karşılayacak kadar üretilememesi nedeniyle, bu 
yemlerin karıştırılmasında formüle edilen hammaddeler 
genelde ithal edilmektedir. Ticari boyuttaki bu yüksek 
hayvan yemi talebi, ithalat için milyarlarca dolar harcan-
masına neden olmaktadır. Diğer pay sahipleriyle birlikte, 
Filipin Yem Değirmencileri Birliği (PAFMI), nihai ürünlerin 
fiyat artışını azaltmak için ithal edilen hayvan yemleri üze-
rindeki tariflerin kaldırılması konusunda hükümete dilekçe 
vermiştir. Bu durum, ülkedeki ticari yemlerin neden bu ka-
dar pahalı olduğunu açıklamaktadır.

Bu yüksek girdi maliyeti, bazı kişilerin doğal tavuk gibi 
hayvanları için kendi yem karışım oranlarını formüle etme-
lerine neden olmuştur. Bu yemler, manüel ya da elektrikle 
çalışan mısır değirmeni yardımıyla işlenmekte ve manüel 
biçimde karıştırılmaktadır. Yemlerin tozlu tabiatı, proses 
boyunca karşılaşılan genel bir sorunu ortaya çıkarmak-
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before feeding to minimize dustiness but in turn, the feeds 
easily spoil.

Pelleting can be an answer to dusty feeds. Pelleted 
feed offers several advantages over granular feed ma-
terials, including increased bulk density and flowability 
because the altered physical form will change the angle 
of repose, the inter-particle friction, and thus typically 
produces less bridging between particles. Additionally, 
pelleting generally produces increased nutrient density, 
palatability and nutrient availability in livestock rations. 
Pelleted feed often reduces feed waste, dust generation 
and ingredient segregation. 

Pelleting of feeds, however, would need a pellet mill, a 
machine used to create cylindrical pellets from a mixture 
of dry powdered feedstock, such as flour, sawdust, or 
grass, and a wet ingredient, such as molasses or steam. 
The pellets are made by compacting the mash or meal 
into small holes in a die, which is usually round, and the 
pellets are pushed from the inside out.

Presently, however, only giant feed millers have the fi-
nancial capacity to use pellet mills. Some of this large-
scale pelleting equipment developed has a capacity of 1 
to 8 tons per hour with feed sizes that range from 1.5 mm 
to 8 mm. Other units developed could produce 0.5 to 1.5 
tons of pellets per hour pellets with die plate diameter of 
250 mm and a pellet size that ranges from 2 to 18 mm.

A small-scale animal producer seldom invests in 
those large-scale technologies since it would be ex-
pensive on their part opting them to depend on the 
high cost of commercial feeds. But if these produc-
ers could have access to a pellet mill technology that 
is low cost yet dependable, then problems on expen-
sive operational costs maybe reduced leading to lower 
prices of animal products.

With this, Cordero (2008) designed and evaluated a 
manually-operated pelleting machine that can pelletize 
an average of 25 kg of feeds per hour. The machine op-
erates at an approximate speed of 80 rpm. The problem, 
however, is it is labor-intensive since it is manually-oper-
ated but it is ideal in areas with no electricity. One of the 
recommendations made to improve the operation of the 
machine was to maintain the speed in manipulating the 
handle in order to obtain uniform compaction of the pel-
lets produced. This is difficult to attain if done manually, 
hence, the best way is to mechanize the operation using 
an electric motor.

Many factors have to be considered in the production 
of pelleted feeds. The major parameters that influence 

tadır. Bu, aynı zamanda oranlama sırasında besin mad-
delerinin kaybını da tetiklemektedir. Bazıları, tozluluk du-
rumunu asgari düzeye çekmek için, besleme öncesinde 
yemleri nemlendirmektedir; fakat bu şekilde yemler za-
man içerisinde kolaylıkla bozulmaktadır. 

Peletleme, tozlu yem sorununa bir çare olabilir. Pelet-
lenmiş yem, granül yem materyalleri üzerinde çeşitli avan-
tajlar sunmaktadır. Buna, artan kitle yoğunluğu ve akıcılık 
da (flowability) dâhildir; çünkü değişen fiziki form, yığın 
açısını ve partiküller arasındaki sürtünmeyi değiştirecek; 
dolayısıyla partiküller arasında daha az köprüleme oluştu-
racaktır. Ayrıca peletleme, genellikle hayvan rasyonlarında 
yüksek besleyici madde yoğunluğu, lezzet ve besleyici 
madde mevcudiyeti sağlamaktadır. Peletlenmiş yem, yem 
atığını, toz oluşumunu ve içerik ayrışmasını azaltmaktadır. 

Ancak yemlerin peletlenmesinde pelet değirmenine ih-
tiyaç duyulacaktır. Bu değirmen, un, talaş ya da çim gibi 
kuru toz haline getirilmiş hayvan yemleri, şeker pekmezi 
ya da su buharı gibi nemli bileşenlerden oluşan bir karı-
şımdan silindirik peletler oluşturmak amacıyla kullanılmak-
tadır. Peletler, genellikle yuvarlak olan ezme ya da küspeyi 
kompakt hale getirmek suretiyle yapılmakta ve peletler 
içeriden dışa doğru bastırılmaktadır.
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pelleting include feed conditioning and ingredients, and 
pellet mill die geometry. Conditioning goals include 
heating the feed particles, adding moisture and mix-
ing. Moisture is also essential when conditioning feeds. 
Steam addition is usually sufficient, but direct injection 
of water may also be needed. When conditioning, the 
most common target moisture content at conditioner 
discharge is between 15 and 17%. Eighteen percent 
is often the highest recommended moisture. Too much 
moisture will plug the pellet mill. Thoroughly mixing the 
moisture into the feed particles and providing a consis-
tent heat distribution throughout the feed mass is an-
other major goal of conditioning. To achieve this mixing, 
retention times in conditioners between 30 seconds to 
five minutes are common. Longer times will lead to more 
starch gelatinization (starch is a key to binding particles 
together), and thus better binding. The particle size of 
the ingredients is also important when trying to produce 
pellets. In general, the finer the particle size, the better 
the resulting pellets, because moisture and heat have 
the ability to penetrate more thoroughly during condi-
tioning. After discharging from the mill, pellets must be 
cooled in order to remove residual heat and moisture. 
Otherwise, the risk of mold growth during storage is 
high. It is suggested that pellets need to achieve final 

Ancak bu durumda, yalnızca büyük yem değirmenci-
leri pelet değirmenlerini kullanabilecek mali kapasiteye 
sahiptir. Geliştirilen bu büyük ölçekli peletleme donanım-
larından bazıları, 1,5 mm ile 8 mm arasında değişen yem 
boyutlarından saatte 1-8 tonluk üretim kapasitesine sa-
hiptirler. Diğer birimler, 250 mm çapındaki disk plakası 
ve 2-18 mm arası değişen pelet boyutu ile saat başına 
0,5-1,5 ton pelet üretimi gerçekleştirebilmektedir.

Küçük ölçekli üreticiler bu büyük ölçekli teknolojilere 
nadiren yatırım yapmaktadırlar; çünkü bunları tercih ede-
rek ticari yemlerin yüksek maliyetlerine bağımlı olmak, 
kendileri açısından pahalıya mal olmaktadır. Fakat düşük 
maliyetli ve güvenilir olan pelet değirmeni teknolojisine 
erişebilmeleri durumunda, pahalı işletme maliyetlerine 
ilişkin sorunlar, hayvansal ürünler için daha düşük fiyatlar 
sağlayacak şekilde azaltılabilmektedir.

Bununla birlikte Cordero (2008), saatte ortalama 25 kg 
yem peletleyebilen ve manüel şekilde çalıştırılan bir pelet-
leme makinesi tasarladı ve makinenin değerlendirmesini 
yaptı. Makine saate ortalama 80 rpm’de çalışmaktadır. 
Yoğun işgücü gerektirmesi sorun teşkil etmektedir; an-
cak, manüel şekilde çalışmaktadır ve elektriğin olmadığı 
alanlarda idealdir. Makinenin çalışmasını iyileştirme konu-
sunda yapılan önerilerden bir tanesi de, üretilen peletlerin 
tek tip sıkıştırılmasını sağlamak için kolun elle çalıştırılma 
hızının korunmasıdır. Bu manüel biçimde gerçekleştiril-
diğinde gerçekleştirilmesi zordur, bu yüzden bir elektrik 
motoru yardımıyla çalışmanın mekanik hale getirilmesi en 
iyi yöntemdir.

Peletlenmiş yem üretimi konusunda birçok faktör göz 
önünde bulundurulmalıdır. Yemin tavlanması (conditio-
ning) ile muhteviyatı ve pelet değirmeni disk geometrisi 
peletlemeyi etkileyen majör parametrelerdendir. Tavlama 
hedefleri, yem partiküllerinin ısıtılması, nem takviyesi ve 
karıştırma işlemini içermektedir. Yemlerin tavlanmasında 
nem elzemdir. Buhar takviyesi genelde yeterli olmakla 
birlikte suyun doğrudan enjekte edilmesi de gerekli ola-
bilmektedir. Tavlama sırasında, tavlama tahliyesindeki en 
genel nem içeriği hedefi %15-17 arasındadır. Yüzde 18 
önerilen en yüksek nemdir. Çok fazla nem, pelet değir-
menini tıkayacaktır. Nemin yem partikülleriyle tamamen 
karıştırılması ve nem kitlesi boyunca tutarlı ısı dağılımının 
gerçekleştirilmesi, tavlamanın başka bir majör hedefini 
teşkil etmektedir. Bu karışımı elde etmek için, tavlamada 
geçen 30 saniye ile 5 dakika arasındaki alıkonma süre-
leri genel nitelik arz etmektedir. Daha uzun süreler, daha 
çok nişasta jelatinizasyonu (nişasta parçacıkların birbiri-
ne bağlanması konusunda kilit nitelik arz etmektedir) ve 
dolayısıyla daha iyi bağlanma sağlayacaktır. İçeriklerin 
parçacık boyutu da, pelet üretiminde önem arz etmek-
tedir. Genel olarak, nem ve ısının tavlama süresince daha 
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moisture content below 13 percent in order to be safe 
for storage (from http://distillersgrainsquarterly.com/
article-print.jsp?article_id=1212).

OBJECTIVES OF THE STUDY 
The general objective of the study was to design and 

evaluate the performance of a roll-type extrusion press 
pellet mill for animal feed production. Specifically, it 
aimed: 

1. to evaluate the operating performance of the ma-
chine in terms of pelleting time, pelleting capacity, mois-
ture loss of pellets produced and total solids, and physi-
cal parameters of pellets like particle size, shape and bulk 
density; and 

2. to analyze the cost and return of operating the roll-
type extrusion press pellet mill. 

TIME AND PLACE OF THE STUDY 
Design and evaluation of the performance of the feed 

pellet mill was done at the Appropriate Technology Cen-
ter, College of Agriculture, Resources, and Environmen-
tal Sciences (CARES) at Central Philippine University, 
Iloilo City. The canvass of construction materials fol-
lowed by the fabrication of the machine was started on 
February 27, 2009 and was finished on May 18, 2009. 
Pre-fabrication of the pellet roll and die plate was done 
at Lopez Engineering and General Services at La Paz, 
Iloilo City while installation of the pre-fabricated parts 
and construction of the frame was done at Dennis Weld-
ing Shop in Pavia, Iloilo. Evaluation was done on May 18 
to 21, 2009.

METHODOLOGY 
Description of the Pellet Mill: The pellet mill as sche-

matically shown in Figures 1 and 2 consisted of the fol-
lowing parts:

Feed hopper: This is where the CPUCA formulated 
feeds were fed and extruded by the two pellet rolls to the 
die plate as pellets. It has outer and inner diameters of 
36 cm and 21.5 cm, respectively, with a height of 29 cm. 
A gauge number 20 stainless steel was used to prevent 
sticking of feeds to the feed hopper and to allow easy 
cleaning. The outer diameter was welded with a 6 mm 
plain round bar to eliminate any sharp edges that may be 
caused by the stainless steel sheet. 

Pelleting chamber: This is where mixing and extruding 
of feeds were performed prior to being pushed through 
by the pellet rolls into the holes of the die plate. This part 
was made from a 1/8 in. mild steel (MS) plate with di-
mensions of 21.5 cm diameter x 13 cm high in order to 
withstand the rigorous force created by the rotating die 
plate and pellet rolls. 

derinlemesine nüfuz edebilmesi sebebiyle, daha ince 
parçacık boyutunda ortaya çıkan peletler daha iyi ola-
caktır. Değirmenden tahliye edildikten sonra, artık ısı ve 
nemi gidermek için peletlerin soğutulması gerekmektedir. 
Aksi halde depolama süresince küf gelişimi riski yüksek-
tir. Depolama için güvenli olması adına peletlerin nihai 
nem içeriğinin yüzde 13’ün altında olması önerilmekte-
dir. (from http://distillersgrainsquarterly.com/article-print.
jsp?article_id=1212).

ÇALIŞMANIN AMACI 
Çalışmanın genel amacı, hayvan yemi üretimine yönelik 

silindir tipi sıkma pres pelet değirmeninin tasarlanması ve 
performansının değerlendirilmesidir. Özellikle, 

1. Peletleme süresi, peletleme kapasitesi, üretilen pe-
letlerin nem kaybı ve toplam katılar ile parçacık boyutu, 
şekli ve kitle yoğunluğu açısından makinenin çalışma per-
formansının değerlendirilmesi ve 

2. Silindir tipi sıkma pres pelet değirmenin maliyeti ve 
getirisinin analizi amaçlanmaktadır. 

ÇALIŞMANIN YERİ VE ZAMANI 
Yem pelet değirmeni tasarımı ve performans değerlen-

dirmesi, Iloilo şehrinde bulunan Central Philippine Üni-
versitesi, Ziraat, Kaynaklar ve Çevre Bilimleri Fakültesi 
(CARES), Uygun Teknoloji Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 
Yapı malzemelerinin incelenmesi ve ardından makinenin 
fabrikasyonu, 27 Şubat 2009 tarihinde başlayıp 18 Ma-
yıs 2009 tarihinde son bulmuştur. Ön üretimi gerçekleş-
tirilen parçaların kurulumu ve şasi inşaası, Iloilo’ya bağlı 
Pavia’da bulunan Dennis Kaynak Atölyesinde gerçekleş-
tirilirken, pelet silindiri ve disk plakasının ön üretimi, yine 
Iloilo’ya bağlı La Paz’da, Lopez Engineering ve General 
Services’de gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme 18 ila 21 
Mayıs 2009 tarihinde yapılmıştır.

METODOLOJİ 
Pelet Değirmenin Tanımlanması: Şekil 1 ve 2’de gös-

terildiği şekilde pelet değirmeni aşağıdaki parçalardan 
oluşmaktadır:

Besleme Hunisi: Burası, CPUCA formüllü yemlerin iki 
pelet silindiri ile disk plakasına atılıp ekstrüde edildiği yer-
dir. 36 cm ve 21,5 cm’lik dış ve iç çapa, ayrıca 29 cm’lik 
yüksekliğe sahiptir. Yemlerin besleme hunisine sıkışmasını 
önlemek ve temizlenmesini kolaylaştırmak için 20’lik pas-
lanmaz çelik sayaç kullanılmıştır. Paslanmaz çelik saçtan 
kaynaklanabilecek keskin uçları ortadan kaldırmak için 6 
mm’lik düz yuvarlak bar ile dış çap kaynatılmıştır.

Peletleme Haznesi: Pelet silindirleri tarafından, disk pla-
kasına ait deliklere bastırılmadan önce, yemlerin karıştırıldı-
ğı ve ekstrüde edildiği yerdir. Bu parça, dönen disk plakası 
ve pelet silindirlerinin oluşturduğu sert kuvvete dayanması 
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Pellet roll: This part was responsible in compressing 
the formulated feeds before it was extruded in the die 
plate. The two corrugated pellet rolls were put in with 
two bearings each and were inserted in a 1 in. cold rolled 
steel (CRS) shafting to allow them to freely rotate once 
the die plate rotated also. The pellet rolls, each with a 
dimension of 7.5 cm diameter x 7.5 cm length, were also 
fixed flange bearing on both sides to minimize slippage 
during operation.

Die plate: It is the part that converted the formulat-
ed feeds into cylindrical-shaped solid materials or into 
pellets. The die plate was locked by a 1-in. diameter 
CRS shafting to allow it to rotate once the electric mo-
tor is turned on. It was made from a metal plate with 21 
cm diameter with 3/4 in. thickness in order to bear the 
weight and force created by the rotating pellet rolls. It 
has 682 holes each with a diameter of 4 mm. 

Discharge chute: This is where the pelletized feeds 
were discharged for collection. It was made from 1/8 in. 
thick MS plate with dimensions of 16 cm wide x 45 cm 
long x 5 cm deep.

Electric motor: This was responsible in driving the die 
plate to an appropriate speed that led to the conver-
sion of mashed formulated feeds into pellets. A single-
phase 1.5 Hp electric motor was used in order to drive 
the needed speed for operation of 1700 rpm and at the 
same time is able to bear overload should it happen. The 
motor was affixed with a 3 in. single-groove v-belt pulley 
where it was connected to the pellet mill affixed with a 12 
in. single-groove v-belt pulley. 

Frame: A 3/16 in. x 
1 in. x 1 in. angle bar 
was used as material 
for the construction of 
the frame to make sure 
that the entire body of 
the pellet mill be car-
ried by the frame. It has 
a total dimension of 35 
cm wide x 61 cm long 
x 62 cm high.

Principle of Opera-
tion of the Pellet Mill: 
The machine worked 
on a principle that it 
uses a roll-type extru-
sion press. The for-
mulated feeds were 
fed into the pelleting 

amacıyla 21,5 cm çap ve 13 cm yüksekliği olan boyutlarda, 
1/8’lik yumuşak çelikten (MS) imal edilmiştir.

Pelet silindiri: Bu parça, disk plakasında ekstrüde edil-
meden önce formüle edilen yemlerin sıkıştırılmasından 
sorumludur. İki oluklu silindir, iki yuvaya yerleştirilmiş ve 
disk plakası döndüğü vakit serbest şekilde dönmelerine 
imkan veren 1’lik soğuk haddelenmiş çelik (CRS) şaft ter-
tibatına yerleştirilmiştir. Her biri 7,5 cm çapında, 7,5 cm 
boyunda olan pelet silindirleri, çalışma süresince kaymayı 
asgari düzeye çekmek için sabit flanş yatağı ile donatıl-
mıştır. 

Disk plakası: Formüle edilen yemleri silindir şekilli katı 
malzemelere ya da peletlere dönüştüren parçadır. Elektrik 
motoru çalıştığında dönmesine imkân veren 1 inç çapın-
daki CRS şaft tertibatı ile kilitlenmiştir. Ağırlığını ve dönen 
pelet silindirlerinin kuvvetini kaldırabilmesi için, 3/4 inç ka-
lınlıkta, 21 cm çapında metal plakalardan yapılmıştır. Her 
biri 4 mm çapında 682 deliğe sahiptir.

Tahliye kanalı: Burası, peletlenmiş yemlerin toplanma 
amacıyla tahliye edildiği yerdir. 16 cm en, 45 cm boy ve 
5 cm derinlik şeklinde boyutlara sahip 1/8 inç kalınlıktaki 
MS plakasından oluşmaktadır.

Elektrik motoru: Formüle edilen ezilmiş yemlerin pelet-
lenmesine imkân verecek şekilde disk plakasının uygun 
hızda çalıştırılmasından sorumludur. Gerekli 1700 rpm’lik 
çalışma hızının sağlanması için tek fazlı 1,5 bg elektrik 
motoru kullanılmıştır, aynı zamanda olası aşırı yükü de 
kaldırabilmektedir. 12 inçlik, tek dikişli, v-kayışlı kasnağa 
ekli pelet değirmenine bağlı olduğu durumda, motor 3 
inçlik tek dikişli v-kayışlı kasnağa bağlanmaktadır. 

Şasi: Tüm pelet 
gövdesinin şasi ta-
rafınca taşınmasını 
sağlamak için şasi 
yapı malzemesi 
olarak 3/16 inç, 1 
inç, 1 inç açılı köşe-
bent kullanılmıştır. 
35 cm eninde, 61 
cm uzunluğunda, 
62 cm yüksekliğin-
de toplam boyuta 
sahiptir. 

Pelet Değirme-
nin Çalışma Pren-
sibi: Makine, silindir 
tipi sıkma presten 
faydalanma prensi-
biyle çalışmaktadır. 
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chamber by the pel-
let rolls. As the pellet 
rolls rotated, force is 
also applied creating 
rearrangement of the 
particles in order to 
fill the voids or holes 
of the die plate. The 
pressure is increased 
in compression step, 
causing brittle particles 
to break and malleable 
particles to deform 
forcing them to be fed 
in the die and come out 
as pellets (University of 
Michigan-Multimedia 
Educational Laborato-
ry, 1999; http://www.
feedmachinery.com/
glossary/pel let_mi l l .
php). The pellets then 
fell naturally due to im-
pact created by the rotating die plate, hence, no need 
for a cutter. 

Performance Evaluation: Evaluation was done in five 
runs. The machine was operated in three major steps: 
manual mixing of the formulated feeds with the binding 
material and water was done first, followed by pelleting 
them, after which the pellets were sundried until the ap-
propriate moisture for storage was attained.

Feeds formulated by the College of Agriculture, Resourc-
es and Environmental Sciences (CARES) for poultry were 
used as feed materials for this study. The formulated feeds 
were a mixture of blood meal, fish meal, ipil-ipil leaves, bone 
meal, sweet potato, golden snail, corn bran, copra, peanut 
oil meal, malunggay, lemon, kakawate, molasses, pow-
dered oyster shell, corn mix, rice, kangkong, wheatflour, 
and flavorings amounting to a total of 50 kg. Every kilogram 
of feeds, however, was mixed with 0.125 kg of corn starch 
as binding material and 800 ml of hot water. Each run for the 
machine had similar combinations of materials except for 
the flavorings added. The following were the flavorings used 
for this study: Trial 1 – Strawberry; Trial 2 – Pandan Tsina; 
and Trial 3 –  Lemon Grass. 

The mixture of formulated feeds, corn starch, and hot 
water was weighed first before it was loaded into hopper 
of the pellet mill while the machine was already turned 
ON. This operation signified the start of pelleting time. 
The pellets produced after each trial were then weighed 
and sundried for a few hours until the appropriate mois-

Formüle edilen yemler, 
pelet silindirleri ile pelet-
leme haznesine atılmak-
tadır. Pelet silindirlerinin 
rotasyonu nedeniyle, 
disk plakasına ait de-
liklerdeki boşlukları dol-
durmak için partiküllerin 
yeniden düzenlenmesini 
sağlayacak şekilde kuv-
vet uygulanmaktadır. 
Sıkıştırma aşamasında 
basınç arttırılmaktadır; 
bu sayede partiküller 
diske atılır ve pelet şek-
lini almaya zorlanarak 
kırılgan parçacıkların kı-
rılması, dövülebilir par-
çaların deforme olması 
sağlanır. (University of 
Michigan-Multimedia 
Educational Laboratory, 
1999; http://www.feed-

machinery.com/glossary/pellet_mill.php). Peletler doğal ola-
rak dönen disk plakasının etkisiyle düşmektedir, bu yüzden 
bir kesiciye ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Performans Değerlendirmesi: Değerlendirme beş 
aşamada gerçekleştirilmiştir. Makine üç major aşamada 
çalıştırılmıştır: ilk olarak bağlayıcı malzeme ve suyla for-
müle edilen yemler manüel biçimde karıştırılmış, bunu 
peletleme işlemi izlemiş ve bundan sonra depolama için 
uygun nem yakalanana kadar peletler güneşte kurutul-
muşlardır. 

Bu çalışma için yem malzemesi olarak Ziraat, Kaynaklar 
ve Çevre Bilimleri (CARES) tarafından kümes hayvanları için 
formüle edilen yemlerden faydalanılmıştır. Formüle edilen 
yemler, toplamda 50 kg’a karşılık gelen kan unu, balık unu, 
ipil-ipil yaprakları, kemik tozu, tatlı patates, altın salyangoz, 
mısır kepeği, kurutulmuş hindistan cevizi, yerfıstığı yağı tozu, 
moringa, limon, gliricidia sepium, melas pekmezi, istiridye 
kabuğu tozu, mısır karışımı, pirinç, su ıspanağı, buğday unu 
ve tatlandırıcılardan oluşan bir karışımdır. Bununla birlikte 
yemlerin her kilogramı, bağlayıcı malzeme olarak 0,125 kg 
mısır nişastası ve 800 ml sıcak suyla karıştırılmıştır. İlave edi-
len tatlandırıcılar hariç, her bir makine çalışması benzer mal-
zeme kombinasyonlarına sahip olmuştur. Bu çalışma için 
kullanılan tatlandırıcılar şunlardır: Deneme 1- Çilek; Deneme 
2- pandantsina ve Deneme 3- Limon.

Makine hali hazırda açıkken, formüle edilen yem, mı-
sır nişastası ve sıcak su karışımı, pelet değirmeni hunisine 
yüklenmeden önce tartılmıştır. Bu işlem peletleme süresinin 
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ture content for storage was achieved. After sundrying, 
the weight of the pellets produced was again measured 
while the quality of the pellets in terms of the size and 
bulk density were also analyzed.

Instrumentation:  The following instruments were used 
in testing the performance of the electric motor-driven 
pellet mill: 20-kg Spring-type balance. A 20-kg capacity 
balance, 2-kg compact scale, Analytic Mettler-Tole bal-
ance, standard-sized aluminum cooking pot, 2000-ml 
beaker, stop watch, steel tape, and vernier caliper.

RESULTS AND DISCUSSION 
Pellet Mill Design and Specifications 
Shown in Table 1 are the major parts and design speci-

başlangıcını belirlemiştir. Her bir deneme sonrasında, üreti-
len peletler tartılıp, depolama için uygun nem içeriği sağla-
nana kadar güneşte kurutulmuştur. Güneşte kurutulduktan 
sonra, üretilen peletlerin ağırlığı, pelet kalitesi, boyut ve kitle 
yoğunluğu açısından da analiz edilirken tekrar ölçülmüştür. 

Enstürmantasyon: Aşağıdaki enstrümanlar, elektrik 
motor tahrikli pelet değirmenin performansının test edil-
mesinde kullanılacaktır: 20 kg’lık yay tipi tartı, 20 kg ka-
pasiteli tartı, 2 kg’lık kompakt tartı, Analitik Mettler Toledo 
tartısı, standart boyutlu alüminyum tencere, 2000 ml’lik 
beher kabı, çelik şerit ve verniyeli kumpas.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
Pelet Değirmeni Tasarımı ve Özellikler 
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fications and dimensions of the pellet mill. As presented, 
the machine is mostly of made of stainless sheet, mild 
steel, and angle bars. Feed hopper was made of stain-
less sheet number 20 to minimize the sticking of feeds 
to the feed hopper and to allow easy cleaning. The pel-
leting chamber, which is cylindrical, is made from a 1/8 
in. thick MS plate, similar with that of the discharge 
chute. Two pellet rolls were used for this machine and 
they were from a CRS shafting having the same diam-
eter and length of 7.5 cm. Die plate was made of 21.5 
cm and 3/4 in. MS plate. It has 682 holes each having 
a diameter of 0.4 cm. The hole in the die plate served 
as molder of pellets. Discharge chute which was made 
of the same materials used for the pelleting chamber 
has a dimension of 16 cm wide by 45 cm high and 5 
cm depth. The frame was made of 3/16 in. thick x 1 in. 
x 1 in. x 20 ft angle bar giving a total dimension of 35 
cm wide by 75 cm long by 102 cm high. The pelleting 
machine was powered by a 1.5 Hp Matsumoto single 
phase electric engine.

Pelleting 
The water and binding material were critical in the pel-

Pelet değirmeninin majör parçaları, tasarım özellikleri ve bo-
yutları Tablo 1’de gösterilmektedir. Makine, tıpkı sunulduğu 
gibi, çoğunlukla paslanmaz çelik, yumuşak çelik ve açılı köşe-
bentlerden oluşmaktadır. Besleme hunisi, yemlerin besleme 
hunisine sıkışmasını engellemek ve temizliğini kolaylaştırmak 
amacıyla 20’lik paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Silindirik 
olan peletleme haznesi, tahliye kanalı ile benzer şekilde 1/8 
inç kalınlıkta MS plakasından yapılmıştır. Bu makine için iki 
pelet silindiri kullanılmakla birlikte, bunlar aynı çapa ve 7,5 cm 
uzunluğa sahip olan CRS şaft sistemine dâhildir. Disk Plakası 
21,5 cm ve ¾ inçlik MS plakasından imal edilmiştir. Her biri 
0,4 cm çapında olan 682 deliğe sahiptir. Disk plakasındaki 
delik pelet kalıplayıcısı görevi görmektedir. Peletleme haznesi 
için kullanılan aynı malzemeden imal edilmiş tahliye kanalı 16 
cm genişliğinde, 45 cm yüksekliğinde ve 5 cm derinliğinde bir 
boyuta sahip olmaktadır. Şasi toplam boyutu 35 cm genişlik, 
75 cm uzunluk ve 102 cm yükseklikte olan 3/16 inç kalınlıkta 
x 1 inç x 1 inç x 20 ft şeklinde olan açılı köşebentten imal edil-
miştir. Peletleme makinesi, 1,5 Hp Matsumo tek fazlı elektrik 
motoru ile çalışmaktadır. 

Peletleme
Su ve bağlama malzemesi, peletleme sürecinde önem 
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leting process. Too much or too less ratio of both will not 
produce the desired quality of the product. In the three 
trials conducted using 68 kg (average weight of wet com-
pounded ration), it produced 66.55 kg of pellets in 52.33 
min. or an average pelleting capacity of 1.272 kg/min. 
This data is presented in Table 2.

Pellets Basic Parameters 
The newly produced pellets were high in moisture and 

need to be dried before storage. It was observed that the 
average moisture content was 25.47% producing pellets 
from 66.55 kg wet pellets to 49.19 kg (Table 3). This had 
percentage solids of 74.53% and a bulk density of 0.51 
g/cc (Table 4). The pellets produced had a uniform diam-
eter of 4 mm, length of 11 mm long and weight of 0.138 
gram per pellet (Table 5). 

Financial Analysis 
Financial analysis considered was for a community 

or a small-scale producer that would consider ventur-
ing into feed milling production; hence, the marketing 
price was used since this would be the amount that 
would be invested by the producer for the machine. 
Housing cost was included since this would be needed 
for storage of equipment and materials for production. 
An investor needs Php35,000.00 for the pellet mill and 
Php15,000.00 for the housing of the equipment. In 
the three years projected income statement, the total 
fixed cost amounted to Php23,450.00. The operations 

teşkil eder. Her ikisinin çok fazla ya da çok az olduğu 
oranlar, istenen ürün kalitesini sağlamayacaktır. 68 kg 
kullanılarak (nemli bileşik rasyonun ortalama ağırlığı) ger-
çekleştirilen üç denemede, 52.33 dakikada 66.55 kg 
pelet üretimi gerçekleşmekte ya da ortalama peletleme 
kapasitesi 1.272 kg/dakika olmaktadır. Bu veriler Tablo 
2’de sunulmaktadır. 

Temel Pelet Parametreleri
Yeni üretilmiş olan peletlerin nem oranı yüksektir ve de-

polama öncesinde kurutulmaları gerekir. Ortalama nem 
içeriği %25.47’dir; üretilen 66,5 kg nemli pelet kurutulun-
ca 49.19 kg’a düşer (Tablo 3). Bu, %74.53 katı yüzdesine 
ve 0.51 g/cc’lik kitle yoğunluğuna (Tablo 4) sahiptir. Üreti-
len peletlerin pelet başına forma çapı 4 mm, uzunluğu 11 
mm ve ağırlığı 0,138 gramdır (Tablo 5). 

Finansal Analiz 
Yem değirmeni üretimi girişiminde bulunmayı düşünen 

bir topluluk ya da küçük ölçekli üreticiler için mali analiz 
de değerlendirilmiş; dolayısıyla, üretici tarafından maki-
neye yatırılan tutara tekabül ettiği için, değerlendirmede 
piyasa fiyatı kullanılmıştır. Donanım ve üretim materyalle-
rinin saklanmasında da gerek duyulacağından, mahfaza 
maliyeti buna dahil edilmiştir. Yatırımcı pelet değirmeni için 
35,000.00 Filipin pezosuna ve donanım mahfazası için 
15,000.00 Filipin pezosuna ihtiyaç duymaktadır. Üç yıl için 
öngörülen gelir tablosunda toplam sabit maliyet 23,450.00 
Filipin pezosuna karşılık gelmektedir. 26.00 Filipin pezo-



October • Ekim 2015 53

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

were assumed to pelletize the CPU-CARES Formulat-
ed Starter Mash, which would cost only Php10.19 per 
kilo much economical compared to that of commercial 
feeds at Php26.00 (Table 7). If the equipment will oper-
ate 269 days per year, it would produce 121,319 kg of 
pellet feeds costing Php1,236,240.00. Given the elec-
tric power requirements, the labor at Php200.00 per 

su değerinde olan ticari yemlerinkine nazaran, kilo başına 
10.19 Filipin pezosu değerindeki maliyeti ile daha ekono-
mik olan CPU-CERES Formüllü Başlangıç Yeminin pelet 
yapımı için kullanıldığı varsayılmıştır (Tablo 7). Donanımın 
yılda 269 gün çalışması durumunda, 1,236,240.00 tuta-
rında 121.319 kg pelet yemi üretimi gerçekleştirilecektir. 
Elektrik enerjisi ihtiyacı, 1 kişi için günlük iş miktarı başına 
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man-day and miscellaneous costs, the total variable 
cost for the 1st year was Php1,336,991.92. If the pel-
letized starter feeds will be sold at Php13.00 per kilo, it 
will give an income of Php1,577,147.00. In the first year 
of operations, the project can give a net income before 
tax of Php211,705.08. 

It is assumed that yearly increase in income and vari-
able cost is 2%. The internal rate of return (IRR) which 
is the financial indicator for the three-year projections 
was 423%. This means that the return on the investment 
made is more than 400 times. This is further supported 
by a benefit cost ratio (BCR) of 16% which is more than 
the operational cost incurred. Investing on this pellet mill 
is profitable. It only needs 0.23 year or less than three 
months of operations to recover the initial investment on 
equipment and housing.

Discussion 
Feeding native chicken does not necessarily require im-

ported feedstuffs which may cost billions of dollars (BAS, 
2009). The CPU-CARES formulation (Table 7) can help 
solve the dilemma (Lotilla, 2009) by reducing the operat-
ing expenses of the animal growers due to lower cost of 
feeds. Furthermore, the problem on the dusty home–mixed 
rations (Cabarles and Dusaran, 2006) was overcome by 
pelleting the feeds. The newly developed machine was also 
found to be more efficient than the one developed by Cor-
dero (2008). The new design can produce pellets at 1.272 
kg/min, whereas that of Cordero (2008) which is manually 
operated can only generate 0.53 kg/min. Electric-operated 
pelleting machine can produce nearly half a ton of feeds in 
an 8-hour operation per day.

Problems encountered during the operation of the ma-
chine were also documented. There was spillage every 
time the feed materials are fed into the hopper and pel-
lets would uncontrollably come out of the discharge chute. 
Fines or unprocessed feed materials would come out of 
the discharge chute. The machine cannot easily be trans-
ferred to another location because of its weight and spilled 
feeds from the hopper would sometimes drop off to the 
rotor of the electric motor causing more problems later on 
its operation if not properly cleaned and maintained.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
Based on the aforementioned findings, it can be con-

cluded that the machine developed was able to convert 
mashed feeds into pellets having 4 mm diameter, an 
average length of 10 mm and an average of 0.138 g. 
It operated using a roll-type extrusion press forcing the 
formulated feeds out of the die plate through the two 
pellet rolls. The pellet mill can produce pellets at an av-
erage of 1.272 kg/min making it more efficient to the 

200,00 tutarında, işçilik ve çeşitli maliyetler göz önünde 
bulundurulduğunda, 1. Yıl için toplam değişken maliyet 
1,336,991.92 Filipin pezosu olacaktır. Pelet haldeki baş-
langıç yemlerinin kilo başına 13.00 Filipin pezosundan sa-
tılması durumunda, bu, 1,577,177.00 Filipin pezosu tuta-
rında bir gelir sağlayacaktır. Çalışmanın birinci yılında, proje 
211,705.08 tutarında vergi öncesi net gelir sağlayacaktır. 

Yıllık gelir artışı ve değişken maliyetinin %2 olacağı varsa-
yılmaktadır. Üç yıllık projeksiyonlar için finansal gösterge olan 
İç Karlılık Oranı (IRR) %423’tür. Bu yapılan yatırımın getirisinin 
400’den daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. Bu, yapılan 
işletme maliyetinden daha fazla olan %16’lık fayda maliyet 
rasyosu (BCR) ile desteklenmektedir. Bu pelet değirmenine 
yatırım yapılması karlı bir girişimdir. Donanım ve mahfazanın 
başlangıç yatırımının geri kazanılması için yalnızca 0.23 yıla ya 
da üç aydan daha kısa bir süreye gerek duyulmaktadır. 

Tartışma 
Doğal tavukların beslenmesi için milyar dolar değerindeki 

ithal yemler elzem değildir (BAS, 2009). CPU-CARES for-
mülasyonu (Tablo 7), daha düşük maliyetli yemlerle hayvan 
yetiştiricilerinin işletme maliyetlerini azaltarak bu ikilemin çö-
zülmesine destek sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, tozlu, 
evde karıştırılan rasyonlara ilişkin sorun yemlerin peletlen-
mesiyle aşılmıştır. Yeni geliştirilen makinenin, Cordero tara-
fından (2008) geliştirilene nazaran daha etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Manüel şekilde çalıştırılan Cordero’ya ait makine 
yalnızca 0.53 kg/dak. üretim gerçekleştirirken yeni tasarım, 
1.272 kg/dak’lık pelet üretimi gerçekleştirmektedir. Elektrik-
le çalışan peletleme makinesi, günde 8 saatlik çalışmayla 
neredeyse yarım ton yem üretimi gerçekleştirebilmektedir. 

Makinenin çalışması süresince karşılaşılan problemler do-
küman haline getirilmiştir. Yem malzemelerinin huniye atıldığı 
her an saçılma meydana gelmiş ve peletler kontrolsüz şekil-
de tahliye kanalının dışına çıkmıştır. İnce parçacıklar ya da 
işlenmemiş yem malzemeleri tahliye kanalından dışarı çık-
maktadır. Makine, ağırlığı dolayısıyla kolaylıkla başka bir yere 
taşınamamaktadır ve huniden saçılan yemler bazen elektrik 
motorunun rotor kısmına düşmekte, daha sonra düzgün şe-
kilde temizlenmemesi ve bakımdan geçmemesi durumun-
daysa daha çok soruna yol açabilmektedir. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Belirtilen bulgulara bağlı olarak, geliştirilen makinenin 

ezme halindeki yemleri 4 mm çapında, ortalama 10 mm 
uzunluğunda ve ortalama 0.138 gr ağırlığında peletlere dö-
nüştürebildiği sonucuna varılmıştır. Makine, formüle edilen 
yemleri iki pelet silindiri aracılığıyla disk plakasının dışına 
iten silindir tipi sıkıştırma presi yardımıyla çalışmaktadır. Pe-
let değirmeni, daha önce tasarlanmış olan manüel tahrikli 
peletleme makinesine nazaran, daha verimli çalışacak şe-
kilde ortalama 1.272 kg/dakikalık pelet üretim gerçekleş-
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ALPSAN MAKİNE SANAYİ TİC. A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. No:10 26110 Eskişehir – TÜRKİYE

Tel: +90 (222) 236 01 06 Faks: +90 (222) 236 05 40 info@alpsanmakine.com  www.alpsanmakine.com

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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previously designed manually-driven pelleting machine. 
With this rate, the pelleting machine can produce daily 
nearly half a ton of feeds for an 8-hour operation mak-
ing it more ideal for community feed milling or for even 
just a small-scale feed miller. Considering that the CPU-
CARES Formulated Starter Mash will be used to pellet-
ize, financial analysis indicated that it will be profitable to 
venture in this project. 

The following are recommended to further improve the 
design and operation of the pellet mill:

1. The feed hopper should be modified to minimize the 
spillage of mixed feeds due to the force created by the 
rotating pellet rolls. 

2. A stopper or vertical lid should be provided on the 
opening of the discharge chute to better manage the pel-
lets that comes out of it. 

3. A pellet screener that would separate pellets from 
fines that comes out of the die plate and a separate dis-
charge chute for these fines to allow them to be pellet-
ized again. 

4. Rollers should be installed on each leg of the frame 
to allow easy transfer every time the machine used. 

5. A cover on the electric motor should be provided to 
minimize spillage of feeds that might clog the rotor part of 
the machine causing interference on its operation. 

tirebilmektedir. Bu oranla, 8 saatlik bir çalışma süresince, 
günde neredeyse yarım tonluk bir üretim gerçekleştirebil-
mektedir. Bu da toplu yem değirmenciliği ya da küçük öl-
çekli yem değirmencisi için idealdir. CPU-CARES Başlan-
gıç Yeminin peletleme amacıyla kullanılacağını göz önünde 
bulundurulduğunda, hazırlanan finansal analiz bu projeye 
yönelik girişimin kazançlı olacağını belirtmektedir.

Pelet değirmenin tasarımı ve çalışmasını daha ileriye ta-
şımak için şunlar önerilmektedir: 

1. Besleme Hunisi, dönen pelet silindirlerinin meydana 
getirdiği kuvvetin sonucu olarak, karıştırılan yemlerin dö-
külmesini asgari düzeye çekilmesini sağlayacak şekilde 
modifiye edilmelidir.

2. Dışarıya çıkan peletlerin daha iyi şekilde idare edil-
mesi için tahliye kanalı üzerindeki açıklığa bir tapa ya da 
dikey kapak temin edilmelidir.

3. Peletleri disk plakasından çıkan tanelerden ayıracak bir 
pelet eleği ve bu ince tanelerin tekrar pelet haline getirilmesini 
sağlayacak şekilde ayrı bir tahliye kanalı temin edilmelidir. 

4. Her bir ayağın üzerine rulmanlı tekerlekler yerleştire-
rek kullanılan makinenin kolaylıkla taşınması sağlanmalıdır. 

5. Elektrik Motoru üzerine bir kapak temin edilerek ma-
kinenin rotor kısmını tıkayabilen yemlerin yayılmasını as-
gari düzeye çekmek ve böylece makinenin çalışmasına 
müdahil olunması engellenmelidir. 

Literature Cited – Kaynaklar: 
1. Cabarles, J.C. & Dusaran, R.N. 2006. Native chicken production study in the top three producing municipalities of Iloilo. University Research Center, 

Central Philippine University, Iloilo City.
2. Cordero, J.G. (2008). Design and evaluation of a manually operated feed pelleting machine. Unpublished project report, College of Agriculture, 

Central Philippine University, Iloilo City.
3. The 1999 Livestock Feed Formulation Committee. (2006). The Philippines Recommends for Livestock Feed Formulation. Los Baños, Laguna: 

PCARRD-DOST, 2006. 208p. - (Phil. Recommends Series No. 64-E).
4. Visual Encyclopedia of Chemical Engineering Department. 1999. Multimedia Educational Laboratory. University of Michigan, USA.
5. BAS, 2009. Retrieved January 6, 2009 from http://bas.gov.ph.
6. Phil. Daily Inquirer, 2008, as cited by FeedNet. Retrieved January 6, 2009 from http://www.allaboutfeed.net/home/id102-2802/philippine_feed_mil-

lers_disagree_with_tariffs.html.
7. Pellet Mill. Retrieved January 7, 2009 from http://en.wikipedia.org/wiki/Pellet_mill.
8. Pellet Mill. Retrieved January 7, 2009 from http://chemgroup.enalibaba.com.
9. Retrieved January 7, 2009 from Pellet Mill. http://www.zhengchang.com/eng/ProductShow.asp?Id=20.
10 . Rosentrater, K.A. 2007. Can you really pellet DDGS?. Retrieved February 5, 2009 from http://distillersgrainsquarterly.com/article-print.jsp?article_

id=1212.
11. Pellet Mills. Retrieved February 18, 2011 from http://www.feedmachinery.com/glossary/pellet_mill.php



October • Ekim 2015 59

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

“In feed production process, 
since each production point af-
fects plant capacity and prod-
uct quality, it has extra impor-
tance. For instance, particle 
size in a breaker may affect 
pelleting capacity; or molas-
ses, mixer and cooling units 
may seriously affect quality of 
obtained product too. Thus, the 
capacity of plant and quality of 
product are not independent 
from each other and should be 
discussed together.”

“Yem üretim sürecinde, her bir üretim noktası, tesis kapasitesini ve mamul kalitesini etkilediği için 
ayrı önem arz etmektedir. Örneğin kırıcıdaki partikül boyutu peletleme kapasitesini etkileyebilmek-
tedir. Veyahut melaslama, mikser ve soğutma üniteleri de elde edilen mamulün kalitesini ciddi ma-
nada etkileyebilmektedir. Bu sebeple tesis kapasitesi ve ürün kalitesi, birbirinden bağımsız değildir 
ve komple ele alınmalıdır.”

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

“KAPASİTE VE KALİTE, 
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 

DEĞİLDİR VE KOMPLE 
ELE ALINMALIDIR”

Oryem, Mevlüt ORAL:
“CAPACITY AND QUALITY 

ARE NOT INDEPENDENT OF 
EACH OTHER AND SHOULD BE 

DISCUSSED TOGETHER” 

Yem teknolojileri sektörünün önemli temsilcilerinden biri 
olma yolunda hızla ilerleyen Oryem, Türkiye’nin önde ge-
len değirmen makineleri üreticilerinden biri olan Unormak 
bünyesinde 2012 yılında faaliyetlerine başladı. Konya Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde yem ma-

Moving forward to become one of the most important 
representatives in feed technologies; Oryem started its 
operation within Unormak which is one of the leading mill-
ing machine manufacturers in Turkey in 2012. Producing 
feed machinery in its manufacturing site Konya Industrial 
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kinelerinin üretimini yapan ve yatırımcılara anahtar teslimi 
yem fabrikası kurulumu hizmeti veren Oryem, Unormak’ın 
un fabrikası kurulumundaki yarım asıra yaklaşan makine 
üretim tecrübesini ve 30’dan fazla ülkede gösterdiği ticari 
faaliyetleri, yem makineleri sektöründe de değerlendire-
bilmeyi hedefliyor. Firmalarının geniş mühendis kadro-
su, yetenekli çalışanları ve tecrübeli personeli ile müşteri 
odaklı yem üretimi çözümleri sunduğunu ifade eden Or-
yem Yem Makineleri A.Ş. yetkilisi Mevlüt ORAL, dergimi-
zin yem teknolojileriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Sayın Oral, öncelikle bir yem değirmeni hangi ana bö-
lümlerden/birimlerden oluşur? Bu birimlerin işlevini ve 
kullanılan teknolojileri anlatır mısınız?
Yem fabrikaları, dozajlama, kırma-karıştırma (kırıntı yem 
ünitesi), peletleme ve paketleme olarak 4 ana bölümden 
oluşmaktadır. Bu bölümlerden ilki olan dozajlama bölü-
münde, en hassas tartımın, olabilecek en seri şekilde 
yapılması hedeflenmektedir. Dozajlamada dikkat edilmesi 
gereken husus üretilecek yemin çeşidine göre kullanıla-
cak hammaddelerin, günlük depo adedinin belirlenmesi 
ve tartımı yapılacak hammadde çeşidine uygun taşıma 

Park and giving turnkey feed plant installation service to 
its investors, Oryem is aiming to use Unormak’s nearly 
half-century machinery production experience in install-
ing flour plant and commercial operations in more than 
30 countries in feed machinery industry. Stating that the 
company provides customer-oriented feed production 
solutions with its large engineer staff, talented employ-
ees and experienced personnel, Mevlüt ORAL, authority 
of Oryem Yem Makineleri A.Ş., answered our magazine’s 
questions about feed technologies. 

Mr. Oral, firstly could you please give us some infor-
mation on units that compose a feedstuff mill and pro-
cesses within these units? 
Feed Plants consists of 4 units as dosing, grinding-
mixing, pelleting and packaging. In the first one of these 
units, dosing unit, the most sensitive weighing is aimed 
with the most serial way as much as possible. In dosing 
unit, it is important to determine the daily number of raw 
materials to be used as to the variety of feeds and to 
choose suitable conveying equipment for raw material to 
be weighted. Also it is important that weighing bunkers 
should be produced in a way for not losing its weighing 
sensitivity in time. 

In grinding unit, significant issues can be listed as follows: 
providing particle size differing as to needs, operating 
grinding mill nonstop with full capacity, having minimum 
energy cost and enabling mills running with high speed to 
operate vibration free. 

Providing full homogenous mixture as soon as possible in 
mixing unit, preventing liquid or dust losses (liquid materi-
als such as premix and oil, vinasse, vibrotal, maceration), 
leaving no residual during discharging mixer and bunkers 
in order not to affect receipt quality and the most impor-
tant, enabling grinding and mixing processes run com-
patibly are the prominent issues. 

In addition, due to its effect on feed quality, molasses 
unit that is used in ruminant feed production should be 
planned in the best way and molasses mixer should be of 
sufficient quality for not making agglomerate even during 
intense molasses.  

Pelleting unit includes many machines such as steam, 
conditioner, press, cooler and granule; and every ma-
chine has its own technicality. 

Machines developed for feed production runs with high 
speed and heavy goods. Significant points to be con-
sidered in feed machinery production are the quality 
of the material to be used, sensivity and technologi-
cal efficiency of processing machine used in machinery 
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production, making engineering calculations as to re-
quired capacity and organizing the most suitable cus-
tomize flow. 

There are many different feed varieties for different 
animal groups. Are all these feed types produced with 
the same technology? Are there different production 
technologies for each of these product groups? Which 
one is your expertise in technology?
Production technologies of plants making ruminant feed 
and poultry feed for cattle and small cattle animals are 
close to each other; but there are little differences such 
as raw material variety and molasses line. In plants pro-
ducing ruminant feed, poultry feed can be produced eas-
ily. For fish and pet feed, a completely different technol-
ogy is used. 

As Oryem, we preferred to major in installing plants mak-
ing ruminant and poultry feed; and improve ourselves on 
this subject. 

Mr. Oral, What would you think investors who are pre-

ekipmanlarının seçilmesidir. Aynı zamanda tartım bunker-
lerinin, zaman içerisinde tartım hassasiyetini kaybetmeye-
cek tarzda üretilmiş olması da çok önemlidir.

Kırma biriminde önem arz eden hususları; ihtiyaca göre 
farklılık gösteren kırıntı boyutunu sağlamak, kırıcı değir-
meni boşluk bırakmadan tam kapasitede çalıştırabilmek, 
minimum enerji maliyetini yakalayabilmek ve yüksek de-
virle çalışan değirmenin titreşimsiz çalışmasını sağlamak 
olarak sıralayabiliriz.

Karıştırma biriminde de en kısa sürede tam homojen karı-
şım sağlamak, karışma esnasında sıvı ve toz (premiks ve 
yağ, şilempe, vibrotal, masarasyon gibi sıvı hammadde-
ler) kayıplarının önüne geçmek, reçete kalitesinin bozul-
maması adına mikser ve bunkerlerin boşalması esnasında 
kalıntı bırakmamak ve en önemlisi kırma ve karışma süre-
lerinin birbirine uyumlu seyretmesini sağlamak en önemli 
hususlar olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca yem kalitesine 
etkisinden dolayı ruminant yem üretiminde kullanılan me-
laslama hattının da en uygun şekilde planlanmış olması ve 
melasiyerin, yoğun melaslamada dahi, topaklaşma yap-
mayacak kalitede olması gerekmektedir.

Peletleme bölümü ise buhar, kondisyoner, pres, soğutucu 
ve granül gibi bir çok makineyi içermektedir ve her makine, 
kendine has dikkat edilmesi gereken inceliklere sahiptir.

Yem üretimi için geliştirilen makineler yüksek devirde ve 
ağır yük altında çalışmaktadır. Bu yüzden yem makine-
si üretiminde; kullanılacak malzemenin kalitesi, makine 
üretiminde kullanılan işleme tezgahlarının hassasiyeti ve 
teknolojik yeterliliği, ihtiyaç duyulan kapasiteye göre mü-
hendislik hesaplarının doğru yapılması ve ihtiyaca göre 
en uygun akışın düzenlenmesi dikkat edilecek en önemli 
noktalar olarak sıralanabilir.

Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, balık ya da evcil hayvan 
gibi farklı hayvan gruplarına yönelik farklı yem çeşitle-
ri bulunuyor. Bütün bu yem çeşitleri, aynı teknolojiyle 
mi üretilmektedir? Sizin teknolojideki uzmanlık alanınız 
bunlardan hangisidir?
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik ruminant 
yem veya kanatlı yemi üretimi yapan fabrikaların üretim 
teknolojileri birbirine yakın olmakla beraber, hammadde 
çeşitliliği ve melaslama hattı gibi ayrıntıda küçük farklılık-
lar bulunmaktadır. Ruminant yemi üretecek fabrikalarda 
rahatlıkla kanatlı yemi de üretilebilmektedir. Balık ve pet 
(evcil hayvan) yemlerinde ise tamamen farklı bir teknoloji 
kullanılmaktadır.

Biz Oryem olarak, ruminant ve kanatlı yemi üretimi ya-
pan tesisler kurma üzerinde branşlaşmayı ve kendimizi bu 
konu üzerinde geliştirmeyi tercih ettik.
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paring to build a feedstuff factory should pay atten-
tion to on their technology investments or what should 
they take into consideration while determining their 
machinery and equipment needs? 
Investors who are planning to build a new feed plant 
should determine the variety of the feed that he will 
use, the capacity he needs, the number of employees 
that he is planning to employ in the plant he will build; 
namely determine his preference between the cost of 
plant and the cost of production. Experienced teams 
make customize solutions about remaining issues for 
investors. 

What is the status, impact on technology preference 
or need of the feedstuff type that will be produced or 
the country-region the plant will be constructed in? 
The preferred machines and conveying elements in the 
plan to be built offer varieties as to the raw material 
structure, manpower costs and the variety of feed to 
be produced. Conveying equipment, for instance, is at 
low costs in African countries where manpower costs 
are low. However, automation becomes prominent in 
the countries where electricity and manpower is ex-
pensive. 

Mr. Oral, according to you; what is the most sensitive 
point or process during the feed production process? 
For example, what is the place and importance of 
grinding and particle sizes ore mixing and pelletizing 
in feedstuff milling? 
In feed production process, as each production point af-
fect plant capacity and product quality, it has extra im-
portance. For instance, particle size in breaker may af-
fect pelleting capacity; or molasses, mixer and cooling 
units may affect the quality of obtained product seriously. 
Thus, the capacity of the plant and quality of the product 
are not independent from each other and should be dis-
cussed together. 

What are the benefits choosing the right technology 
or problems wrong choices will bring to the manu-
facturers? 
However high you plan the plant capacity in feed 
plants, capacity decrease which can appear in any unit 
during any financial bottleneck determines the com-
plete plant capacity. Thus, equipment to be used and 
technology preference is highly significant. The plant’s 
working efficiently depends on many issues such as 
the calculations to be made, capacity compatibility 
of preferred machines, accurate layout, sufficient and 
suitable stations, automation system, etc. Therefore, 
the plant should be installed by qualified and experi-
enced people who can realize these calculations and 
compatibility. 

Mevlüt Bey, bir yem fabrikası kurmaya hazırlanan 
yatırımcılar; yapacakları teknoloji yatırımlarında 
nelere dikkat etmeliler veya makine ve ekipman ih-
tiyaçlarını belirlerken neleri göz önünde bulundur-
malılar? 
Yeni bir yem fabrikası kurmaya hazırlanan yatırımcıların, 
öncelikle üreteceği yemin çeşidini, ihtiyacı olan kapasi-
teyi, kuracağı tesiste istihdam etmeyi planladığı personel 
sayısını belirlemesi, yani tesis maliyeti veya üretim maliyeti 
arasında tercihini belirlemesi gerekmektedir. Geriye kalan 
hususlarda tecrübeli ekipler, zaten yatırımcının ihtiyacına 
göre çözüm üretecektir.

Üretimi yapılacak yem çeşidinin veya tesisin kurulaca-
ğı ülkenin-bölgenin, teknoloji tercihi ya da gereksinimi 
üzerindeki yeri, etkisi nedir?
Kurulacak olan tesiste tercih edilen makineler ve ak-
tarma organları, bölgenin hammadde yapısına, insan 
gücü maliyetine ve üretimi yapılacak yemin çeşidine 
göre değişiklik arz etmektedir. Örneğin insan gücü ma-
liyetinin çok düşük olduğu Afrika ülkelerinde, taşıma 
ekipmanları daha az tutulabilmektedir fakat elektrik ve 
insan gücünün pahalı olduğu ülkelerde otomasyon ön 
plana çıkmaktadır.

Yem üretim sürecinde en hassas nokta ya da proses 
sizce hangisidir? Örneğin öğütmenin ve partikül bo-
yutlarının ya da karıştırma ve peletlemenin yem değir-
menciliğindeki yeri ve önemi nedir?
Yem üretim sürecinde, her bir üretim noktası, tesis ka-
pasitesini ve mamul kalitesini etkilediği için ayrı önem arz 
etmektedir. Örneğin kırıcıdaki partikül boyutu peletleme 
kapasitesini etkileyebilmektedir. Veyahut melaslama, mik-
ser ve soğutma üniteleri de elde edilen mamulün kalitesini 
ciddi manada etkileyebilmektedir. Bu sebeple tesis ka-
pasitesi ve ürün kalitesi, birbirinden bağımsız değildir ve 
komple ele alınmalıdır.

Son olarak doğru teknoloji seçiminin üreticilere sağla-
yacağı faydalar ya da yanlış seçimlerin getireceği so-
runlar hakkında neler söylemek istersiniz?
Yem fabrikalarında tesis kapasitesini ne kadar yüksek 
planlarsanız planlayın, tesis içerisinde oluşabilecek bir 
darboğazda, herhangi bir birimde ortaya çıkabilecek ka-
pasite düşüşü, komple tesis kapasitesini belirleyecek-
tir. Bu yüzden kullanılacak olan ekipmanların ve doğru 
teknolojinin seçimi çok önemlidir. Tesisin senkronize ve 
rantabl çalışması; yapılacak hesaplamalara, seçilen ma-
kinelerin kapasitesinin uyumuna, yerleşimin doğru plan-
lanmasına, istasyonların yeterli ve uygun yerde olmasına, 
otomasyon sistemine, v.b birçok hususa bağlıdır. Dolayı-
sıyla tesis kurulumunun, tüm bu hesaplamaları ve uyumu 
sağlayabilecek ehil ve tecrübeli ellerden çıkması son de-
rece önemlidir.
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“It is possible to decrease en-
ergy costs and increase quality 
and capacity with newly devel-
oped technologies. For exam-
ple, on bovine and small cattle 
feedstuff, while the use of pel-
peak before pelletizing ensures 
30 – 40% increase in capacity, it 
also ensures significant increase 
in pellet hardness values (PDI). 
In the past, we had to establish 
a new pellet line to obtain this 
much increase in capacity, to-
day, on the other hand, we are 
able to achieve this improve-
ment with a single machine.”

“Yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde enerji maliyetlerini düşürüp kalite ve kapasiteyi artırmak 
mümkün. Örneğin büyükbaş ve küçükbaş yemlerde, peletleme öncesinde pelpeak kullanımı kapasi-
tede % 30 – 40’lık bir artış sağlarken pelet sertlik değerlerinde de (PDI) ciddi bir artış sağlamaktadır. 
Geçtiğimiz yıllarda, kapasitede bu oranda bir atış sağlamak için yeni bir pelet hattı kurmak zorun-
daydık, bugün ise bu iyileştirmeyi tek bir makine ile yapabiliyoruz.”

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

“YENİ TEKNOLOJİLERLE 
KAPASİTEDE %40’LIK 

ARTIŞ MÜMKÜN”

Yemtar, Emre UYAR:
“40% INCREASE IN CAPACITY 

IS POSSIBLE WITH 
NEW TECHNOLOGIES”

Türkiye’nin önde gelen yem teknolojileri üreticilerinden 
Yemtar Mak.San. ve Tic. A.Ş., 35 yılı aşkın zamandır 
dünyanın bir çok noktasında yem fabrikası kurulumu ger-
çekleştiriyor. Bandırma merkezli firmanın kurulduğu ilk 
günden bu yana temel ilkesi, bilgili ve deneyimli bir kadro 

Yemtar Mak.San. ve Tic. A.Ş., one of the leading feedstuff 
technology manufacturers in Turkey, is establishing feed 
factories in many places in the work for over 35 years. 
Basic principle of the Bandırma based firm from the day it 
was established if to service with a knowledgeable and ex-
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ile hizmet vermek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri ya-
kından takip ederek müşterilerine bu doğrultuda çözüm-
ler sunmak. 

Firmanın yem teknolojileri konusundaki geçmişinden ve 
bunun getirdiği uzmanlıktan faydalanmak için Satış Pa-
zarlama Müdürü Emre UYAR’la bir söyleşi gerçekleştir-
dik. UYAR, Yemtar’ın sektördeki tecrübesi ve edindiği 
bilgi birikimi çerçevesinde yem teknolojilerini ve teknoloji 
seçiminde dikkat edilmesi noktaları okuyucularımız için 
anlattı.

Sayın Uyar, öncelikle bir yem değirmenini oluşturan 
birimler ve bu birimdeki işlemler hakkında biraz bilgi 
verir misiniz?
Bir yem fabrikasını dozajlama, öğütme, kartıştırma, pelet-
leme ve paketleme üniteleri olmak üzere 5 ana bölümde 
değerlendirebiliriz. 

Dozajlama üniteleri; yemin partiler halinde hazırlanmaya 
başlandığı bölümdür. Yem rasyonunda istenen miktardaki 
hammaddeler, dozaj helezonları ile silolardan alınarak do-
zaj kantarına aktarılır. Tüm hammaddeler tartıldıktan son-
ra dozajlama işlemi tamamlanır ve yem öğütme ünitesine 
gönderilir.

Öğütme, dozajlanan hammaddelerin istenen tane bü-
yüklüğüne getirildiği bölümdür. Öğütme işlemi çekiçli de-
ğirmen ya da valsli değirmenler ile yapılır. Hammaddeler 
değirmenlerin üzerinde bulunan elekler sayesinde istenen 
büyüklükte kırılır. Değirmenlerin verimlerini artırmak için 
öğütme ünitelerinde filtreler kullanılmaktadır.
Karıştırma ise dozaj ünitesinde hazırlanan reçetedeki 
hammaddelerin, kendi arasında, premix ve vitaminler gibi 
katkı maddeleri ve yağ gibi likit ürünlerle homojen şekilde 
karıştırıldığı bölümdür. Yem fabrikalarında kullanılan ka-
rıştırıcılar, yapılacak yem türüne ve karıştırılacak ürünlerin 
türüne uygun modelde seçilmelidir.

Toz halde hazırlanmış yemin yoğunluğunun arttırılarak 
son şeklinin verildiği bölüm ise peletlemedir. Karıştırıcıdan 
gelen yem, önce pelet presi üst deposuna alınır. Buradan 
besleme helezonu ile kondüsyonere aktarılır. Kondüsyo-
nerde toz yeme buhar verilerek peletleme için uygun sı-
caklığa ve rutubete getirilmesi sağlanır. Daha sonra pelet 
presinde sıkıştırma işlemi ile yeme son şekli verilir. Bura-
dan sonra soğutucularda yemin rutubeti ve sıcaklığı dü-
şürülerek yem paketlenebilir hale getirilir.

Kanatlı yemlerinde yemin yoğunluğunu artırmak için kon-
disyonerlerde buhar kullanılırken, büyükbaş ve küçükbaş 
yemlerde pelet kalitesini ve kapasitesini artırmak için pel-
peak ve expander gibi ön sıkıştırma ve pişirme işlemi ya-
pan ekipmanlar da kullanılmaktadır.

perienced staff and to offer solutions to its customer in line 
with technological developments in the world by closely 
following these developments. 

We conducted an interview with the Sales Marketing 
Manager, Emin UYAR to take advantage of the firm’s past 
on feedstuff technologies and the expertise that comes 
with it. UYAR explained feedstuff technologies and the 
points to pay attention to in selection of a technology for 
our readers within the frame of experience and knowl-
edge of Yemtar in the sector. 

Mr. Uyar, would you please first give us some informa-
tion on units that compose a feedstuff mill and pro-
cesses within these units? 
We can evaluate a feedstuff factory in 5 main sections as 
dosing, grinding, mixing, pelletizing and packaging units. 

Dosing units; is the section where feedstuff begins to get 
prepared in parties. Raw materials needed in the feed-
stuff ration are obtained from the granaries with dosage 
spirals and are transferred to dosage scale. After all the 
raw materials are weighed, dosing process is completed 
and they are sent to feedstuff grinding unit. 

Grinding is the section where the dosed raw materials 
turn into the desired piece size. Grinding process is done 
by a hammer mill or by roller mills. Raw materials are 
broken into desired size with the help of sieves located 
on top of the mills. Filters are used in grinding units to 
increase the productivity of the mills. 

Mixing, on the other hand, is the section where the raw 
materials in the recipe, prepared in the dosage unit, are 
mixed homogeneously within itself, with additives like 
premix and vitamins and liquid products such as oil. Mix-
ers uses in feedstuff factories must be chosen as a suit-
able model according to type of feedstuff to be produced 
and types of products that will be mixed. 

The section where the density of the feedstuff prepared as 
powder is increased and last form is give in the pelletizing 
section. Feedstuff coming from the mixer is first taken to pel-
let press top storage. It is transferred to conditioner from here 
through a feeder spiral. In the conditioner, vapor if applied to 
powder feedstuff to ensure it reaches suitable temperature 
and humidity for pelletizing. Afterwards, feedstuff takes its fi-
nal form with compressing process in the pellet press. After 
this, humidity and temperature of the feedstuff is decreased 
in coolers and it becomes ready for packaging. 

While vapor is used in conditioners to increase the density 
of the feedstuff for winged animals, for bovine and small 
cattle feedstuff, equipment that does pre-compressing 
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and cooking like pelpeak and expander are used to in-
crease pellet quality and capacity. 

Packaging is the section where the prepared feedstuff is 
weighed precisely and put in 25-50kg sacks or 500-1000 
kg big bag sacks. 

There are many different feedstuff varieties for differ-
ent animal groups. Are all these feedstuff types pro-
duced with the same technology? Are there different 
production technologies for each of these product 
groups? 
Since digestive systems of animals are different from 
each other, feedstuff produced for these animals are 
also produced with technologies according to this. While 
pelletizing method is used for feedstuff for bovine, small 
cattle and winged animals, method of cooking with extru-
sion is used in feedstuff for fish and pets. If we were to 
give another example; while powder feedstuff is generally 
used in egg feedstuff, pelletizing and oil covering pro-
cesses are used in broiler production. 

What would you think investors who are preparing to 
build a feedstuff factory should pay attention to on 
their technology investments or what should they take 
into consideration while determining their machinery 
and equipment needs? 
First of all, feasibility work for the planned investment 
must be done accurately. Location, proximity to ports 
and the market, capacity, raw material storage areas of 
the facility to be established must be planned correctly. 
In addition, planning of the feedstuff factory suitable for 

Paketleme de hazırlanmış yemin hassas bir şekilde tartılıp 
25-50 Kg’lık çuvallara ya da 500-1000 kg’lık big bag çu-
vallara doldurulduğu bölümdür.

Farklı hayvan gruplarına yönelik olarak çok farklı yem 
çeşitleri bulunuyor. Bütün bu yem çeşitleri aynı tek-
nolojiyle mi üretilmektedir? Bu ürün gruplarının her 
birine yönelik ayrı ayrı üretim teknolojileri var mıdır?
Hayvanların sindirim sitemleri birbirlerinden farklı oldu-
ğu için bu hayvanlar için üretilen yemler de, buna uy-
gun teknolojilerle üretilmektedir. Büyükbaş, küçükbaş 
ve kanatlı yemlerinin üretiminde peletleme yöntemi kul-
lanılırken, balık ve evcil hayvan yemlerinde extrüzyon 
ile pişirme yöntemi kullanılır. Başka bir örnek verecek 
olursak; yumurta yemlerinde genellikle toz yem kulla-
nılırken broiler üretiminde peletleme ve yağ kaplama 
işlemleri uygulanır. 

Bir yem fabrikası kurmaya hazırlanan yatırımcılar; ya-
pacakları teknoloji yatırımlarında sizce nelere dikkat 
etmeliler veya makine ve ekipman ihtiyaçlarını belirler-
ken neleri göz önünde bulundurmalılar? 
Öncelikle yapılması planlanan yatırım için fizibilite çalışma-
sının doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Kurulacak 
tesisin yeri, limanlara ve pazara uzaklığı, kapasitesi, ham-
madde depolama alanları doğru bir şekilde planlanmalı-
dır. Ayrıca yapılacak yem fabrikasının ileride genişlemeye 
uygun şekilde planlanması, gelecekte yapılacak yatırımla-
rın maliyetlerini düşürmek için önem taşımaktadır. Bu tip 
yatırımlarda yatırım maliyeti kadar işletme maliyetleri de 
yatırımın geri dönüş süresini etkilemektedir. Fabrika için 
seçilecek makinalar değerlendirilirken enerji tüketimleri, 
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expansion in the future carries importance in respect to 
lowering costs of future investments. In these types of in-
vestments, operation costs have as much impact as the 
investment cost in the recycling period of the investment. 
While evaluating the machinery to be chosen for the fac-
tory, their energy consumptions, spare parts and service 
facilities must be taken into consideration. 

What is the status, impact on technology preference 
or need of the feedstuff type that will be produced or 
the country-region the plant will be constructed in? 
Today, raw materials used in feedstuff production can show 
difference due to factors such as raw material variety in the 
country the plant is in and consumer behaviors. A raw ma-
terial that is not used at all in one region may be in the ra-
tions up to a ratio like 30% in another county. In order to be 
able to prepare a right project, you must first determine the 
needs of the customer accurately and must produce solu-
tions according to this. At this point, experience of machin-
ery manufacturing firms becomes important. 

Mr. Uyar, according to you; what is the most sensitive 
point or process during the feedstuff production pro-
cess? For example, what is the place and importance 
of grinding and particle sizes ore mixing and pellet-
izing in feedstuff milling? 
Actually there is no single answer to this question. The 
whole system is tied to each other and only when you 
fulfill all conditions correctly you will be able to produce 
feedstuff at a quality you want. Necessary controls and 
tests must be done in all the processes in order to be 
able to make the right feedstuff. Work does not even fin-
ish here either. Feedstuff you produced must stay in the 
same quality until it goes in front of the animal in the field. 
Otherwise, meat, milk and egg productivity of the animals 
you feed will go down. In order to avoid these problems, 
every step in feedstuff production process must be ex-
ecuted correctly. 

What are the benefits choosing the right technology or 
problems wrong choices will bring to the manufacturers? 
One of the biggest costs for manufacturers in our country 
is unfortunately the energy costs. It is possible to decrease 
energy costs and increase quality and capacity with newly 
developed technologies. For example; on bovine and small 
cattle feedstuff, while the use of pelpeak before pelletizing 
ensures 30 – 40% increase in capacity, it also ensures sig-
nificant increase in pellet hardness values (PDI). In the past, 
we had to establish a new pellet line to obtain this much 
increase in capacity, today, on the other hand, we are able 
to achieve this improvement with a single machine. 

At this point, we as the machine manufacturers have lots 
to do. It is very important to identify the needs of the cus-

yedek parça ve servis imkanları da mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Üretimi yapılacak yem çeşidinin veya tesisin kurulaca-
ğı ülkenin-bölgenin, teknoloji tercihi ya da gereksinimi 
üzerindeki yeri, etkisi nedir?
Günümüzde yem üretiminde kullanılan hammaddeler, te-
sisin bulunduğu ülkedeki hammadde çeşidi, bölgedeki 
tüketici alışkanlıkları gibi etkenlerden dolayı olarak fark-
lılıklar gösterebilmektedir. Bir bölgede hiç kullanılmayan 
bir hammadde, diğer bir ülkede rasyonlara %30 gibi bir 
oranla girebilmektedir. Doğru proje hazırlayabilmek için 
öncelikle müşterinin gereksinimlerini doğru tespit etmeniz 
ve ona uygun çözümler üretmeniz gerekir. Bu noktada 
makine üreticisi firmaların tecrübeleri önem kazanıyor. 

Emre Bey, yem üretim sürecinde en hassas nokta ya 
da proses sizce hangisidir? Örneğin öğütmenin ve 
partikül boyutlarının ya da karıştırma ve peletlemenin 
yem değirmenciliğindeki yeri ve önemi nedir?
Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Tüm sistem birbi-
riyle bağlantılıdır ve ancak tüm şartları doğru şekilde yerine 
getirdiğinizde istediğiniz kalitede yem üretebilirsiniz. Doğ-
ru yem yapabilmek için tüm proseslerde gerekli kontrol 
ve testlerin yapılması gerekir. Hatta iş sadece burada da 
bitmiyor. Ürettiğiniz yem, sahada hayvanın önüne gidene 
kadar aynı kalitede olmak zorunda. Aksi halde beslediği-
niz hayvanların et, süt ve yumurta verimleri düşecektir. Bu 
sorunlarla karşılaşmamak için yem üretim prosesindeki 
tüm aşamaların doğru uygulanması gerekiyor.

Doğru teknoloji seçiminin üreticilere sağlayacağı fay-
dalar ya da yanlış seçimlerin getireceği sorunlar ne-
lerdir?
Ülkemizde üreticiler için en büyük giderlerden bir ta-
nesi de ne yazık ki enerji maliyetleridir. Yeni geliştirilen 
teknolojiler sayesinde enerji maliyetlerini düşürüp kali-
te ve kapasiteyi artırmak mümkün. Örneğin büyükbaş 
ve küçükbaş yemlerde, peletleme öncesinde pelpeak 
kullanımı kapasitede % 30 – 40’lık bir artış sağlarken 
pelet sertlik değerlerinde de (PDI) ciddi bir artış sağ-
lamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda, kapasitede bu oranda 
bir atış sağlamak için yeni bir pelet hattı kurmak zo-
rundaydık, bugün ise bu iyileştirmeyi tek bir makine ile 
yapabiliyoruz. 
Bu noktada makine imalatçısı olarak bizlere çok iş düşü-
yor. Müşterinin ihtiyaçlarını doğru belirleyip onlara doğru 
çözümleri sunmak çok önemli. Yanlış bir ekipman tercihi 
ya da yanlış planlanmış bir tesis müşterinizin sürekli para 
kaybetmesine neden olacaktır.

Yem değirmenciliğinde teknolojiyle ilgili en sık karşıla-
şılan sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümleri nokta-
sında üreticilere neler önerirsiniz?
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tomer correctly and to offer them the correct solutions. A 
wrong choice of equipment or wrongly planned plant will 
cause the customer to continuously lose money. 

What are the most frequently faced problems related 
to technology in feedstuff milling? What would you 
suggest to manufacturers at the point of solving these 
problems? 
One of the problems faced in feedstuff factories, maybe 
the most important one, is the insufficiency of after sales 
service and maintenance services. Feedstuff factories, 
due to their way of working, have a dynamic structure. 
You have to treat the malfunctions and problems you 
face very rapidly. Firms that form their staff and techni-
cal infrastructure in this respect start the race ahead of 
the others. 

Lastly, what would you like to add on the subjects of 
feedstuff milling and feedstuff technologies? 
As Turkey, we reached a considerable volume in manu-
facturing of feedstuff machinery. Today, big portion of the 
machinery and equipment we manufacture is exported. 
Today, we are in competition with our European, Ameri-
can, Far Eastern competitors. We can only continue this 
competition by technologically improving our production 
methods and the equipment we manufacture. 

Yem fabrikalarında karşılaşılan sorunlardan bir tanesi, 
belki de en önemlisi satış sonrası servis ve bakım hiz-
metlerinin yetersizliğidir. Yem fabrikaları çalışma şekilleri 
gereği dinamik bir yapıya sahiptir. Karşınıza çıkacak arı-
za ve problemlere çok hızlı bir şekilde müdahale etmeniz 
gerekiyor. Kadrolarını ve teknik alt yapısını bu doğrultuda 
şekillendiren firmalar, yarışa önde başlıyor.

Son olarak yem değirmenciliği ve yem teknolojileri ko-
nusunda neler eklemek istersiniz?
Türkiye olarak yem makinaları imalatında hatırı sayılır 
bir hacme ulaştık. Bugün imal ettiğimiz makine ve ekip-
manların büyük bölümü ihraç ediliyor. Bugün tüm pa-
zarlarda Avrupalı, Amerikalı, Uzakdoğulu rakiplerimizle 
yarış halindeyiz. Bu yarışı ancak üretim yöntemlerimizi 
ve ürettiğimiz ekipmanları teknolojik açıdan geliştirerek 
sürdürebiliriz.
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Dünya Yem Pazarı ve Türkiye

Araştırmalar, 2013 yılında 963 milyon ton civarında gerçekleşen küresel yem üretiminin, Aralık 2014’te 
yaklaşık yüzde 2’lik artışla 980 milyon tona ulaştığını göstermektedir. Çin, tahminen 9 bin 500'den 
daha fazla yem değirmeninde gerçekleştirdiği 183 milyon tonluk üretimle, bir kez daha dünya yem 
üretiminde lider üretici oldu. Ancak liderliğe rağmen 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da ülkenin 
yem üretiminde düşüş yaşandı. Küresel yem üretiminde ikinci sırada 6 bin 718 yem değirmenin üretti-
ği 172 milyon ton yem ile ABD ve üçüncü sırada bin 698 yem değirmenin ürettiği 66 milyon ton yemle 
Brezilya yer alıyor.

Global feed production, which was 963 million tons in 2013 reached to 980 million tons with an 
increase of 2 percent in December, 2014. Although China was once again the leading producer 
of feed with 183 million tons manufactured in the official estimate of more than 9,500 feed mills, 
this is the second year of decline in its production. The United States and Brazil ranked second 
and third respectively, with 172 million tons from 6,718 feed mills and 66 million tons from 1,698 
feed mills.

WORLD FEED MARKET 
AND TURKEY 
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Raising livestock has always been a source for pro-
ducing staple foods which are important for human 
nutrition. Besides, it has social functions enabling 
plant and industrial waste to be recycled and employ-
ment areas to be created. Increasing world popula-
tion causes the need for animal products as well as 
agricultural products like grains. Thus, the place and 
importance of livestock farming in economy increases 
gradually. 

Developing livestock farming, increasing the produc-
tion of animal products like meat, milk and egg does 
not depend on using fertile races with high capacity. 
Feeding animals with rations that will meet their nutri-
ent needs in sufficient amount is a significant element 
to increase production. It is impossible to meet nutrient 
needs of animals with high fertility and poultry, which is 
above 40. For preventing health problems of animals, 
related with malnutrition, and also for obtaining more 
quality animal products, using sufficient mixed feed is 
of great importance. Thus, it is known that in some 

Hayvancılık, tarih boyunca insan beslenmesinde büyük 
önem taşıyan temel besin maddelerinin üretim kaynağını 
oluşturmuştur. Bunun yanı sıra bitkisel üretim ve endüstri 
artıkları gibi ürünlerin değerlendirilmesi ve istihdam alanları 
yaratma gibi ekonomik ve toplumsal işlevlere de sahiptir. 
Dünya nüfusundaki hızlı artış, tahıl gibi tarımsal ürünlere 
olduğu kadar hayvansal ürünlere olan gereksinmeyi de sü-
rekli artırmaktadır. Bu yüzden hayvancılığın ülkelerin eko-
nomilerindeki yeri ve önemi giderek artmaktadır. 

Ülkelerin hayvancılığının gelişmesi ya da et, süt, yumur-
ta gibi hayvansal ürünlerin üretiminin arttırılması da sa-
dece yüksek verimli ırkların kullanılmasına bağlı değildir. 
Hayvanların, besin maddeleri gereksinimlerini yeterli ve 
dengeli bir şekilde karşılayacak rasyonlarla beslenmeleri 
de üretimin arttırılmasında son derece önemli bir etkendir. 
Yüksek verimli hayvanların ve özellikle kanatlı kümes hay-
vanlarının, 40’ın üzerindeki besin maddesi gereksinimle-
rinin bir iki yemle karşılanması olanaksızdır. Hayvanlarda 
yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının 
önlenmesi, daha fazla ve daha nitelikli hayvansal ürün-
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countries with developed livestock farming, mixed feed 
industry, so mixed feed production and consumption 
have developed greatly through the history. Besides, 
technologic developments in this area caused the con-
tribution of mixed feed industry to animal production to 
reach higher levels 

WORLD MIXED FEED PRODUCTION 
AND FEED INDUSTRY 
Mixed feeds have a long history in the world production. 

The first industrial production of mixed feed was started 
at the end of 1800s in Missouri USA and the same facility 
still continues to production. The first arrangements for 
mixed feed sector in the world were made between 1916 
and 1920.

According to “Global Feed Research Summary” that 
Alltech prepared for 2013 and evaluated mixed feed 
production in 130 countries, feed production amount in 
2012 which was 954 million tons increased 1 percent 
and reached 963 million tons in 2013. As to the sum-
mery, low increase amount in production is possibly rea-
soned by drought which affected more than 30 countries 
in 2012 and increased raw material prices. 

“2015 Global Feed Survey” prepared by Alltech shows 
that global feed production, which was 963 million tons 
in 2013 reached to 980 million tons with an increase of 
2 percent in December, 2014. Data of 2014, shows that 
there is an increase of 2 percent in feed industry. 

It is stated in the survey that feed industry trends 
throughout 2014 were impacted by myriad events, in-
cluding widespread droughts, high costs of raw feed ma-
terials, fluctuating governance over import/export stan-
dards, and animal diseases such as avian influenza and 
the PED virus in pigs, which proved to be disastrous for 
many farmers.

Mixed feed production in the world is intensified in 
South America, Asia and Europe. As to the research of 
Alltech, China is the biggest producer country meeting 
19,6 percent of global mixed feed production. America 
follows China with 17,4 share, Brazil with 6,8 share. 
Mexico, Spain, India, Russia, Japan and Germany are 
the other leading producers.

Although China was once again the leading producer 
of feed with 183 million tons manufactured in the of-
ficial estimate of more than 9,500 feed mills, this is the 
second year of decline in its production. The country 
experienced a notable 4 percent decline from last year’s 
numbers. Some analysts contribute this downturn to a 
slow hog market and bird flu that suppressed consumer 

ler elde edilmesi için hayvan beslemede yeterli düzeyde 
karma yemlerin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle hayvancılığı gelişmiş ülkelerde, karma yem en-
düstrisi ve buna bağlı olarak da karma yem üretim ve 
tüketiminin, tarihsel süreç içerisinde büyük gelişmeler 
gösterdiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra bu alanda ger-
çekleşen teknolojik gelişmeler, karma yem endüstrisinin 
hayvansal üretime katkısını daha da büyük boyutlara 
ulaştırmıştır.

DÜNYA KARMA YEM ÜRETİMİ VE YEM SANAYİ
Dünyada üretimi eskilere dayanan karma yemlerin en-

düstriyel anlamda ilk üretimi 1800’lerin sonunda ABD’nin 
Missouri eyaletinde başlamıştır ve aynı işletme halen üre-
timine devam etmektedir. Dünyada karma yem sektörüne 
yönelik ilk düzenlemeler ise 1916 ve 1920 yılları arasında 
yapılmıştır.

Alltech’in 2013 yılı için hazırladığı ve 130 ülkedeki kar-
ma yem üretimini değerlendirdiği “Küresel Yem Araştır-
maları Özeti”ne göre; yem endüstrisinde 2012 yılında 
elde edilen 954 milyon tonluk üretim miktarı, yüzde 1’lik 
artış göstererek 2013 yılında yaklaşık 963 milyon tona 
ulaştı. Özete göre; üretim miktarındaki düşük artış, büyük 
olasılıkla 2012 yılında dünya çapında 30’dan fazla ülkede 
etkili olan ve yem hammaddesinin fiyatlarını arttıran ku-
raklıktan kaynaklanıyordu. 

Alltech’in hazırladığı “2015 Dünya Yem Araştırması” 
(2015 Global Feed Survey) ise 2013 yılında 963 milyon 
ton civarında gerçekleşen küresel yem üretiminin, Aralık 
2014’te 980 milyon tona ulaştığını göstermektedir. 2014 
yılı verilerinden elde edilen bulgular, yem sanayinde yüzde 
2’lik bir artış olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırma, 2014 yılı boyunca yem endüstrisinin genel 
eğilimlerinin, ham besleme malzemelerinin yüksek mali-
yetleri, ithalat/ihracat standartları üzerindeki yönetim dal-
galanmaları, birçok çiftçi için felaket olduğu kanıtlanan 
kuş gribi ve domuzlardaki PED virüsü gibi hayvan hasta-
lıkları ve yaygın kuraklık da dahil sayısız olaydan etkilen-
diğini bildirmektedir.

Dünyada karma yem üretiminin yoğun olarak yapıldığı 
bölgelere bakıldığında, Güney Amerika, Asya ve Avrupa’nın 
ön plana çıktığı görülmektedir. Alltech araştırmasına göre 
2013 yılında Çin, dünya karma yem üretiminin yüzde 
19,6’sını karşılayan en büyük üretici ülkedir. Çin’i yüzde 
17,4 pay ile Amerika ve yüzde 6,8 pay ile Brezilya takip 
etmektedir. Meksika, İspanya, Hindistan, Rusya, Japonya 
ve Almanya diğer büyük üreticiler olarak sıralanmaktadır.

2014 yılında ise incelenen 130 ülke arasında Çin, tahminen 
9 bin 500'den daha fazla yem değirmeninde gerçekleştirdiği 
183 milyon tonluk üretimle, bir kez daha dünya yem üreti-
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demand. The United States and Brazil ranked second 
and third respectively, with 172 million tons from 6,718 
feed mills and 66 million tons from 1,698 feed mills. In-
dia, on the other hand, had a considerable increase in 
feed production, up to 29.4 million tons (a 10 percent 
increase over 2013), owing mainly to favorable weather 
conditions and consistently-improving farming methods 
and technology.

When grouped into regions, Africa and Latin America 
saw the greatest growth in 2014. Asia Pacific, Europe, 
North America and the Middle East all showed a slight 
incline. Several individual countries can be highlighted as 
bright spots of growth and development. Among them 
were Turkey, Indonesia, Romania, Tunisia and Bolivia, all 
of which experienced their second consecutive year of 
significant increase in feed production.

It is estimated that there are 31 thousand 43 feed mills 
in global feed industry which has a value of 460 billion 
dollar in 2014. One thousand of these mills locate in Af-
rica, 13 thousand 736 in Asia, 5 thousand 165 in Europe, 
3 thousand 914 in Latin America, 288 in Middle East, 6 
thousand 790 in North America. 

According to the research of Alltech, annual feed pro-
duction of Thailand based CP Group which is one of the 
10 largets companies is around 27 million tons. China 
based New Hope Group follows this company with 20 
million tons of production. One of the most important 
suppliers in the world, USA based Cargill has the third 
place with 19,2 million tons. USA based Purina Animal 
Nutrition follows Cargill with 12 million tons. The other 

minde lider üretici oldu. Ancak liderliğe rağmen 2013 yılında 
olduğu gibi 2014 yılında da ülkenin yem üretiminde düşüş ya-
şandı. Ülke, geçen yılki üretim miktarından yüzde 4 gibi kayda 
değer bir düşüş yaşadı. Bazı analistler, tüketici taleplerini bas-
kı altına alan kuş gribinin ve yavaşlayan domuz pazarının, bu 
gerileme döneminde etkili olduğunu düşünüyor. Küresel yem 
üretiminde ikinci sırada 6 bin 718 yem değirmenin ürettiği 172 
milyon ton yem ile ABD ve üçüncü sırada bin 698 yem değir-
menin ürettiği 66 milyon ton yemle Brezilya yer alıyor.

ABD’nin yem üretiminde yüzde 2,2 civarında bir artış 
yaşanırken, Brezilya’nın üretimi bir önceki yıla göre küçük 
miktarda bir düşüş yaşamıştır. Bununla birlikte Hindistan, 
başta olumlu hava koşullarının da etkisi olmak üzere, is-
tikrarlı bir şekilde geliştirdiği tarım yöntemleri ve teknolojisi 
sayesinde, yem üretimini 29,4 milyon tona çıkararak büyük 
bir artış yakalamıştır (2013 yılına kıyasla yüzde 10 artış).

  
Bölgesel bazda yem üretimine bakıldığında Afrika ve 

Avrupa olarak gruplandırılmış bölgelerin, 2014 yılında 
en yüksek büyümeyi gördüğü göze çarpmaktadır. Afri-
ka’daki yem üretim yüzde 11’leri aşarken, Avrupa’daki 
artış yüzde 2,5 civarındadır. Asya Pasifik, Latin Amerika 
ve Kuzey Amerika’nın tamamında da hafif bir artış eğilimi 
gözlenmektedir. Ortadoğu’da ise üretim bir önceki sezo-
na kıyasla yüzde 4,9 civarında düşmüştür. Tekil bazda 
ise birçok ülke, büyüme ve gelişmede parlak noktalara 
ulaşmış olabilirler. Türkiye, Endonezya, Romanya, Tunus 
ve Bolivya, yem üretiminde iki yıl üst üste önemli bir artış 
yaşayan bu ülkeler arasındadır.

2014 yılında iş değeri 460 milyar dolar civarında olan 
küresel yem sanayinde, 31 bin 43 yem değirmeni oldu-
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companies in the top 10 and their production amounts 
are as follows: BRF (Brazil) 11 million tons, Tyson Foods 
(USA) 10,3 million tons, COFCO (China) 8,3 million tons, 
JA Zen-Noh (japan) 7,5 million tons, Shaungbaotai Group 
(Twins Group – China) 6,6 million tons ve Wen’s Food 
Group (China) 6,5 million tons.

FEED PRODUCTION ACCORDING 
TO THE SPECIES AND REGIONS 
When looking at feed production as to the global live-

stock species in 2013, poultry held its position as indus-
try leader with a 46 percent share of the feed market 
at 444 million tons and continued its leadership. Poultry 
showed almost 6 percent growths over the prior year. 
However, it was aquaculture that saw the largest per-
centage of growth in 2013, with a 17 percent increase, 
up to 34 million tons. 

Growth in figures for pig feed was close behind, with 
an estimated 11 percent increase over 2012, moving 
to 243 million tons globally. The pet food sector was 
also up slightly in 2013, and represents 20.7 million 
tons and equine feed tonnage once again increased 
14 percent to 12.4 million 
tons. The ruminant feed 
market, comprising dairy, 
beef and small ruminants, 
decreased in tonnage de-
mand between late 2012 
and December 2013. 

When looking at feed 
production as to the global 
livestock species in 2014, it 
is seen that poultry group 
is the leader in the industry 
with a share of 45 percent 

ğu tahmin edilmektedir. Bu değirmenlerden bin 150’si 
Afrika’da, 13 bin 736’sı Asya’da, 5 bin 165’i Avrupa’da, 3 
bin 914’ü Latin Amerika’da, 288’i Ortadoğu’da ve 6 bin 
790 tanesi Kuzey Amerika’da yer almaktadır.

Alltech araştırmasına göre dünyadaki en büyük 10 yem 
şirketinden ilki olan Tayland merkezli CP Group’un yıllık 
yem üretimi 27 milyon ton civarındadır. Bu şirketi 20 mil-
yon tonluk üretimle Çin merkezli New Hope Group takip 
ediyor. Dünyanın önde gelen tedarikçilerinden ABD mer-
kezli Cargill, 19,2 milyon tonla üçüncü sırada yer alırken,  
Cargill’i yine ABD merkezli Purina Animal Nutrition 12 
milyon tonla takip etmektedir. İlk 10’daki diğer firmalar 
ve üretim miktarları ise şöyle; BRF (Brezilya) 11 milyon 
ton, Tyson Foods (ABD) 10,3 milyon ton, COFCO (Çin) 
8,3 milyon ton, JA Zen-Noh (Japon) 7,5 milyon ton, Sha-
ungbaotai Group (Twins Group – Çin) 6,6 milyon ton ve 
Wen’s Food Group (Çin) 6,5 milyon ton.

TÜRLERE VE BÖLGELERE GÖRE YEM ÜRETİMİ
2013 yılında küresel hayvancılık türlerine göre yem 

üretimine bakıldığında, kanatlı grubunun 444 milyon ton-
luk miktarla yem pazarının yüzde 46’sına sahip olduğu 

ve endüstrideki liderliğini 
sürdürdüğü görülmektedir. 
Kümes hayvancılığı 2012 
yılına oranla yüzde 6 artış 
göstermiştir. Fakat 2013 
yılındaki en büyük artış 
oranı, yüzde 17’lik artışla 
34 milyon tona ulaşan su 
ürünlerinde görülmüştür.

Domuz yeminde gerçek-
leşen üretim, 2013 yılında 
tahmini yüzde 11’lik artışla 
küresel olarak 243 milyon 
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and 439 million tons. Pet and pig group has the highest 
increasing rate (5,3 percent in pig feed, 5 percent in pet 
feed). It is seen that water products increased 1,8 per-
cent; poultry and horse breeding declined.

MIXED FEED PRODUCTION IN TURKEY
According to the data of Food, Agriculture and Live-

stock Ministry; Turkey’s total mixed feed production that 
was 9,5 million tons in 2008 reached 13,1 million tons 
in 2011. Along with the ongoing increase in 2012, feed 
production of Turkey reached to 14,5 million tons and 
reached to 15,9 million tons in 2013, 18 million tons in 
2014. Feed production data of turkey points out that pro-
duction has increased steadily in the last 10 years. Total 
rising rate in the last 10 years is around 160,7 percent. 
Recorded total mixed feed production by august, 2015 is 
10,5 million tons.

The largest share in total mixed feed production be-
longs to dairy cattle feed in 2014. Dairy cattle feed pro-
duction that was 2,7 million tons in 2014 is followed by 
broiler feeds with 2,6  million tons. Eggs feed is in the 
third place with 2 million tons; cattle fattening feed is in 
the fourth place with 1,5 million tons. Production amount 
of other mixed feeds is 1,5 million tons. 

Figures of mixed feed production that was realized 
between 2002 and 2015 are indicated in the table by 
taking records of Food, Agriculture and Livestock Min-
istry into account. These figures represent the invoiced 

tona ulaşmıştır. Evcil hayvan gıda sektörü ise 2013 yılında 
çok küçük bir artış göstermiş ve 20.7 milyon tona yükse-
lirken, at yemi tonajı da yüzde 14’lük artışla 12.4 milyon 
tona yükselmiştir. Süt veren hayvanları, süt hayvanlarını, 
sığır ve küçükbaş hayvanları içeren ruminant yem paza-
rı, 2012’nin sonları ve Aralık 2013 tarihleri arasında talep 
açısından düşüş yaşamıştır.

2014 yılına dair küresel ölçekte hayvan türleri bazında 
yem üretimine bakıldığında ise kanatlı grubunun, yüzde 
45 pay ve 439 milyon tonla bir kez daha sektörün lideri 
konumda olduğu görülmektedir. Pet ve domuz grubu, bü-
yüme yüzdesinin (domuz yeminde yüzde 5,3 ve pet yem-
lerinde yüzde 5 artış) en fazla olduğu gruptur. Su ürünleri 
grubunda yüzde 1,8'lik hafif bir atış olduğu, kümes hay-
vanları ve atçılığın ikisinde ise düşüş olduğu görülmektedir.

TÜRKİYE’DE KARMA YEM ÜRETİMİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verilerine göre; 

2008 yılında 9,5 milyon ton olan Türkiye’nin toplam karma 
yem üretimi 2011 yılında 13,1 milyon tona ulaşmıştır. 2012 
yılında devam eden artışla birlikte 14,5 milyon tona ulaşan 
Türkiye’nin yem üretimi, 2013 yılında 15,9 milyon tona, 2014 
yılında ise 18 milyona ulaşmıştır. Türkiye’nin yem üretimine 
dair veriler, üretimin son 10 yılında istikrarlı bir şekilde arttığı-
na işaret ediyor. Son 10 yıldaki toplam artış oranı ise yüzde 
160,7 civarındadır. 2015 yılının Ağustos ayına kadar kayde-
dilen toplam karma yem üretimi ise 10,5 milyon tondur.

Toplam karma yem üretimindeki en büyük pay, 2014 yılı 
itibariyle sığır süt yemlerine aittir. 2014 yılında 2,7 milyon 
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official figures reported to the Ministry. Thus; in addition 
to the 18 million ton-mixed feed that is the registered 
feed amount in Turkey in 2014, mixed feed producers 
that make productions for themselves and non-invoiced 
sales in the sector should be taken into consideration. 
In this case; it is said that Turkey’s mixed feed produc-
tion is over 15 million tons.

TURKISH FEED SECTOR
The first initiative on mixed feed industry in Turkey was 

started by the private sector in 1955. Inıtiative in real 
terms was realized with the establishment of Yem Sanayi 
Türk A.Ş. in 1956 under the leadership of the govern-
ment. Operationalizing its own facilities, the aforemen-
tioned company established 26 facilities in partnership 
with the private sector.

Feed mills of the private sector started to be estab-
lished as of 1965. Completing its mission of being a pio-
neer, Yem Sanayi Türk A.Ş. withdrew from the sector in 
1996 by selling all feed mills within the scope of privatiza-
tion. The entire mixed feed was started to be produced 
by the private sector after this year. Numbers, capacities 
and capacity usage rates of the mixed feed mills by years 
are indicated in the table below.

As to the data of Ministry and Turkish Feed Millers 
Association (Türkiyem-Bir), the number of mixed feed 
mills which was 470 in 2008 declined to 465 in 2009/10 
years and increased to 478 in 2011. There is no ac-
curate data for 2012; however according to the state-
ments of President of Turkish Feed Millers Association, 
the number of feed mills in Turkey reached to 492 in 
2013. Operation capacity of these 492 feed mills in just 
a shift is 16 thousand tons. 

Active mills in Turkey are mainly located in Aegean 
and Marmara regions; Central Anatolian Region follows 
them. It is said that 61,7 % of total active feed mill 
numbers in Turkey in 2010 consists of facilities with 
capacities lower than 10 tons/hour. The rate of facili-
ties with 11-20 tons/hour capacity is 26,2 % and the 
rest 12,1 % belong to the facilities with capacity over 
20 tons/hour.

83,4 % of inactive facilities, in other words the closed 
ones are the ones with capacity lower than 10 tons/hour. 
Thus the new facilities in the sector prefer to establish 
high capacity mills.

FEED PRICES IN TURKEY
Mixed feed prices in the sector were determined by 

the Government after Feed and Forage Act Regula-
tions numbered as 1734 were put into force, but the 

ton olan sığır süt yemi üretimini, 2,6 milyon tonla etlik piliç 
yemleri takip etmektedir. Yumurta yemleri 2 milyon tonla 
üçüncü sırada yer alırken sığı besi yemleri 1,5 milyon ton-
la dördüncü sırada yer almaktadır. Diğer karma yemlerin 
2014 yılındaki üretim miktarı ise 1,5 milyon tondur.

2002-2015 yılları arasında gerçekleştirilen karma yem 
üretim rakamları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt-
ları dikkate alınarak aşağıdaki tabloda da belirtilmiştir. An-
cak bu rakamlar, Bakanlığa bildirilen faturalı resmi rakam-
ları ifade etmektedir. Dolayısıyla 2014 yılında Türkiye’de 
üretilen kayıtlı yem miktarı olan 18 milyon ton karma yeme 
ilave olarak, kendi işletmesi için karma yem üretenleri ile 
sektördeki faturasız satışları da dikkate almak gerekir. 

TÜRKİYE YEM SEKTÖRÜ
Türkiye’de karma yem endüstrisiyle ilgili ilk girişim; 

1955 yılında özel sektörle başlamıştır. Gerçek anlamda 
girişim ise 1956 yılında Yem Sanayi Türk A.Ş.’nin kurul-
ması ile devletin öncülüğünde olmuştur. Anılan şirket, 
kısa sürede kendi öz fabrikalarını işletmeye açarken, bir 
yandan da özel sektörle ortaklık kurarak fabrika sayısını 
26’ya ulaştırmıştır.

Özel sektöre ait yem fabrikaları 1965 yılından itibaren 
kurulmaya başlanmıştır. Öncülük görevini tamamlayan 
Yem Sanayi Türk A.Ş., tüm yem fabrikalarını özelleştir-
me kapsamında satarak, 1996 yılından itibaren sektör-
den çekilmiş, bu tarihten sonra karma yemin tamamı özel 
sektör tarafından üretilmeye başlanmıştır. 

Bakanlık ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem-Bir) 
kayıtlarına göre; 2008 yılında 470 olan karma yem fabrika-
larının sayısı, 2009-10 yıllarında 465’e düşmüş, 2011 yılında 
ise 478’e çıkmıştır. 2012 yılına dair net bir bilgi bulunma-
maktadır ancak Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı’nın 
verdiği bir demece göre Türkiye’deki yem fabrikalarının sa-
yısı 2013 yılında 492’ye ulaşmıştır. Bu 492 yem fabrikasının 
tek vardiyadaki faal kapasitesi ise yılda 16 bin tondur.

Türkiye’de faal fabrikalar ağırlıklı olarak Ege ve Marma-
ra bölgelerinde yer almakta olup; bu bölgeleri

İç Anadolu bölgesi izlemektedir. 2010 yılı için, Türki-
ye’deki toplam faal yem fabrikası sayısının yüzde 61,7’sini 
10 ton/saat kapasiteden küçük fabrikaların oluşturduğu 
söylenmektedir. 11-20 ton/saat kapasiteli fabrikaların oranı 
yüzde 26,2 olup, geri kalan yüzde 12,1’lik kısım ise 20 ton/
saat üzeri fabrikalardır.

Faal olamayan, yani kapanan fabrikaların yaklaşık yüzde 
83,4 gibi büyük bir bölümü 10 ton/saat kapasiteden küçük 
fabrikaların teşkil etmektedir, nitekim bu günlerde sektöre 
yeni katılan fabrikalar yüksek kapasiteli fabrika kurmayı ter-
cih etmektedir.
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prices have been formed in competitive market condi-
tions after the decisions taken on 24 January 1980.

Feed industry is an intermediate sector. It takes its in-
puts mainly from crop production and presents its pro-
duction to livestock production. Due to this feature, feed 
prices are affected from two factors. One is raw material 
prices and the other one is animal product prices.

Feed prices increase as the feed raw material prices 
increase. As to the data of Turkish Feed Millers As-
sociation, the price of broiler feed which was 895 TL 
per ton in 2010 increased to 1.020 TL in 2011, 1,62 
TL in 2013, and 1.264 TL in 2014. Broiler feed is one 
of the most expensive feed groups. The price of milk 
feed which was 490 TL per ton in 2010 reached to 
710 TL in 2012, 728 TL in 2013, 758 TL in 2014. The 
prices of fattening feed which was 479 TL per ton in 
2010 reached to 684 TL in 2012, 708 TL in 2013 and 
744 TL in 2014. 

TÜRKİYE’DE YEM FİYATLARI
Sektörde karma yem fiyatları 1734 sayılı Yem Kanunu 

ve Yem Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden itibaren 
Devlet tarafından tespit edilmekte iken, 24 Ocak 1980 
kararları sonrası fiyatlar serbest piyasa koşullarında te-
şekkül etmektedir.

Yem sanayi bir ara sektördür. Girdilerini büyük oranda 
bitkisel üretimden alır ve ürettiğini hayvansal üretime verir. 
Bu özelliği nedeniyle yem fiyatları iki unsurdan etkilenir. 
Bunlardan birisi hammadde fiyatları, diğeri ise hayvansal 
ürün fiyatlarıdır. 

Yem hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yem 
fiyatları da yıllar itibariyle artış göstermektedir. Türkiye 
Yem Sanayicileri Birliği verilerine göre, 2010 yılında ton 
başına ortalama 895 TL olan etlik piliç yemi fiyatı, 2011 
yılında 1.020 TL’ye, 2013 yılında 1.162 TL’ye, 2014 yı-
lında da 1.264 TL’ye yükselmiştir. Etlik piliç yemi, en 
yüksek fiyata sahip yem grubu arasında yer almaktadır. 
2010 yılında ton başına 490 TL olan süt yemlerinin fi-
yatı ise 2012 yılında 710 TL’ye, 2013 yılında 728 TL’ye, 
2014 yılında ise 758 TL’ye ulaşmıştır. 2010 yılında ton 
başına 479 TL olan besi yemlerinin fiyatı, 2012 yılında 
684 TL’ye, 2013 yılında 708 TL’ye,  2014 yılında da 744 
TL’ye ulaşmıştır.

Sources – Kaynaklar
1. Alltech 2015 Global Feed Survey, Aidan Connolly  --- Alltech Global Feed Survey Summary 2013-2014 
2. Dünyada ve Türkiye’de Karma Yem ve Kanatlı Sektörlerine Genel Bakış, Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ, Ülkü KARAKUŞ, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği 
3. Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu – International Feed Industry Federation (IFIF), http://www.ifif.org
4. Dünyada ve Türkiye’de Yem, Et ve Süt Sektörlerinde Mevcut Durum ve Öngörüleri Raporu, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği 
(Setbir), Mart 2013
5. Yem Sanayi Sektör Raporu, İstanbul Ticaret Odası Yem Sanayi Sektör Profil Araştırması, Tolga Yıldırım, Temmuz 2005
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Wheat price tried to exceed 500 cent/bushel level 
again in September. Wheat price which was closed 
at 622 dollar on 30 June declined to 463 cent/bushel 
level at the beginning of September. Thus, 25,6 per-
cent value loss has been realized in two months. Value 
loss realized in such a short period and increase in 
production can be explained with fluctuations in cur-
rencies. In addition, it is seen that response purchases 
increased along with rising temperature in Russia and 
Europe and also some short positions were closed.  
Prices reaching 463 cent/bushel level on 4 Septem-
ber followed a rising trend. After a decline of 25,6 per-
cent in a two months, response purchases were not 
surprise. However, prices’ declining below 500 cent/

Buğday fiyatı, Eylül ayında yeniden 500 cent/bushel 
seviyesinin üzerine çıkmayı denedi. Bu seviye Mayıs ve 
Haziran aylarında da test edilmiş ve alımların güçlendiği 
seviye olmuştu. Fakat 30 Haziran tarihinde 622 dolardan 
kapanan buğday fiyatı, Eylül ayı başında 463 cent/bushel 
seviyesine kadar gerilemişti. Böylece yaklaşık iki ay içeri-
sinde yüzde 25,6 değer kaybı yaşanmış oldu. Bu kadar 
kısa süre içerisinde yaşanan değer kaybı hem üretimde-
ki artış hem de döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ile 
açıklanıyor. Bununla beraber Rusya ve Avrupa'da artan 
sıcaklarla birlikte tepki alımlarının arttığı ve bazı kısa pozis-
yonların kapandığı da görüldü. 4 Eylül tarihinde 463 cent/
bushel seviyesini gören fiyatlar, bu tarihten sonra yükselen 
bir trend izledi. Zaten iki ay gibi kısa sürede yaşanan yüz-

Buğdayda yeni referans 
noktası 500 cent/bushel

New reference point for 
wheat is 500 cent/bushel

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

ZAFER ERGEZEN

contact@zaferergezen.com

Futures and Commodity Market Specialist 
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı

“December dated wheat price of Chicago Commodity Exchange managed to rise to 500 cent/
bushel level again. 500 cent/bushel level as a reference point becomes prominent. Remaining on 
this level, purchases may not be very strong. Rather, it is estimated that there will be a horizontal 
market. Especially slowdown in China economy, strengthening dollar and record production esti-
mates may cause interest selling and/or short positions increase.”

“Şikago Ticaret Borsası'nda Aralık vadeli buğday fiyatı, yeniden 500 cent/bushel üzerine çıkmayı 
başardı. Referans noktası olarak 500 çent/bushel seviyesi öne çıkıyor. Bu seviyenin üstünde kalınsa 
da alımlar çok güçlü olmayabilir. Daha çok yatay bir piyasa olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle 
Çin ekonomisinin zayıflaması, doların güçlenmesi ve rekor üretim tahminleri, yükselişler esnasında 
kar satışlarına ve/veya kısa pozisyonların artmasına yol açabilir.”
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bushel level and response purchases’ remaining below 
this level were reflecting the concerns of investors for 
future. The growth that was realized with increasing 
response purchase was not sufficient to exceed 500 
cent/bushel level at first. However when the effect of 
interest decision decreased wheat market turned to 
rising trend again. The main reason of rising prices is 
considered to be El Nino effect. El Nino is one of the 
strongest climatic phenomenon in the world. Due to 
drought in some places, heavy rain in some region, ag-
ricultural products are affected. Along with rising sea 
surface temperatures, air stream is affected; heat and 
rainfall in many places in the world are changed. We 
can see that production estimates decrease in projec-
tion reports to be announced.  It is not right to explain 
price fluctuation realized in this period only with pro-
duction amounts. Currency changes in global markets 
and economic concerns – especially China based – are 
effective on prices. Concerns about Chinese econo-
my are an element affecting wheat demands because 
China meets 18 percent of global wheat production. 
At the same time, China keeps 40 percent of global 
wheat stocks. 

TURKEY KEEP DEMAND PRICES 
AT HIGH LEVELS 
Prices in Turkey continue its strong progress in com-

parison to global markets. Price fluctuations in global 
markets are not seen in domestic market. The most im-
portant reason of this is strong wheat demand. Especially 
increasing number of immigrants in Turkey and food sup-
port that Turkey provides for immigrants help prices re-
main high. Considering that the number of immigrants 
from Syria exceeding 2 million, rise in demand is con-
sidered normal. New demands in this amount increases 
respectively bread-flour-wheat demand. Wheat produc-
tion of Turkey increases: As to estimates of Turkish Grain 
Board (TMO), wheat production is forecasted to reach 
22,5 million tons with an increase of 18 percent in 2015 
in comparison to the previous season. In 2011, 21 million 
tons of wheat was produced. More importantly, an effi-
cient level of 288 kg was reached. This efficiency amount 
points out the highest efficiency amount. Intervene pur-
chase price of Anatolian red hard bread wheat no: 2 was 
determined as 862 TL per ton in 2015. TMO is expected 
to pay 2 billion 750 million TL to producers in return of 
purchases. Most of the wheat purchases of TMO are for 
bread wheat. 

RISE IN EUROPE, RUSSIA AND UKRAINE 
SHOW A NEW RECORD 
According to the project report of US Department of 

Agriculture (USDA), wheat production increased 5,06 
million ton in comparison to the previous month. By this 

de 25,6'lık düşüş sonrası tepki alımları bekleniyordu. Fakat 
satışların 500 cent/bushel seviyesinin altına sarkması ve 
tepki alımlarının bu seviyenin altında gerçekleşmesi, yatı-
rımcıların geleceğe dönük endişelerini de yansıtıyordu. Ni-
tekim tepki alımlarının artmasıyla beraber yaşanan yükseliş, 
ilk etapta 500 cent/bushel seviyesinin geçilmesi için yeterli 
olmadı. Fakat faiz kararının etkisi azalınca buğday piyasası 
yeniden yükseliş trendine döndü. Fiyatlardaki yükselişin asıl 
nedeni ise El Nino etkisi olarak görülüyor. El Nino, dünya-
da görülen en güçlü iklim olaylarından biri. Bazı bölgelerde 
kuraklık, bazı bölgelerde ise yoğun yağışlar nedeniyle tarım 
ürünleri üretimi etkileniyor. Deniz yüzeyinin ısınmasıyla be-
raber hava akımlarının etkilenmesine ve dünyadaki pek çok 
bölgede sıcaklık ve yağış değişimlerine neden olmaktadır. 
Yeni açıklanacak olan tahmin raporlarında üretim tahminle-
rinin azaldığını görebiliriz. Bu dönemde yaşanan fiyat dal-
galanmalarını sadece üretim rakamları ile açıklamak doğru 
olmaz. Küresel piyasalardaki kur değişimleri ve ekonomik 
endişeler de -özellikle Çin kaynaklı- fiyatlar üzerinde etkili 
oluyor. Çin ekonomisine yönelik endişeler, buğday talebini 
etkileyen bir unsur, zira dünya buğday üretiminin yaklaşık 
yüzde 18'ini Çin karşılıyor. Aynı zamanda küresel buğday 
stoklarının ise yüzde 40'ını da yine Çin elinde bulunduruyor. 

TÜRKİYE’DE TALEP FİYATLARI ÜST 
SEVİYEDE TUTUYOR
Türkiye'de ise fiyatlar, küresel piyasalara göre güçlü sey-

rini sürdürüyor. Son dönemde küresel piyasalarda gördü-
ğümüz fiyat dalgalanmaları, yurtiçi piyasada görülmemek-
tedir. Bunun en önemli nedeni ise güçlü seyreden buğday 
talebidir. Özellikle göçmen sayısındaki artış ve Türkiye'nin 
göçmenler için sağladığı gıda desteği, fiyatların yüksek kal-
masına yardımcı oluyor. Suriye'den gelen göçmen sayısı-
nın 2 milyonu aştığı düşünüldüğünde, talepteki artış normal 
karşılanmaktadır. Bu miktardaki yeni talep, sırasıyla ekmek-
un-buğday talebini artırıyor. Türkiye'de buğday üretimi de 
artış gösteriyor: Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tahminlerine 
göre 2015 yılında buğday üretiminin geçen yıla göre %18 
artışla 22,5 milyon tona ulaşması bekleniyor. 2011 yılında 
da 21 milyon 800 bin tonluk üretim yapılmıştı. Asıl önem-
li nokta ise dekar başına 288 kilogramlık verim seviyesi-
ne ulaşılmasıdır. Bu verimlilik rakamı, tarihinin en yüksek 
verimlilik rakamına işaret etmektedir. 2015 yılı için 2 no.lu 
Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday müdahale alım fiyatı 
ton başına 862 TL olarak belirlendi. TMO’nun alımlar karşı-
lığında üreticilere yaklaşık 2 milyar 750 milyon liralık ödeme 
yapması bekleniyor. TMO'nun buğday alımlarının büyük bir 
kısmını ekmeklik buğday oluşturuyor.

AVRUPA, RUSYA VE UKRAYNA’DAKİ ARTIŞ 
YENİ BİR REKORA İŞARET EDİYOR
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin ra-

poruna göre buğday üretim miktarı önceki aya göre 5,06 
milyon ton artış gösterdi. Böylece üretim miktarı 731,61 
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means, production amount increased to 731,61 mil-
lion tons. Rising in production estimates in the last two 
months reached to 9,65 million tons. Thus, the previous 
season’s production amount is exceeded. In 2014/15 
season, it was expected that wheat production will be 
725,24 million tons. It is remarkable that production in-
crease reached to 72,89 million tons in comparison to 
2012. In short, data show that production in 2015/16 
season will be at record level. 

Considering that production in Turkey is expected to 
be 22,5 million tons, the size of the growth in compari-
son to 2012 can be understood more clearly. Nearly all 
of the growth in wheat production estimates is reasoned 
by high production expectations in Europe, Russia and 
Ukraine. Production amount is expected to increase 
thanks to suitable weather conditions. Especially the 
estimates for European production increased 6,31 mil-
lion tons. Rising trend in end of stocks also continues. 
Projects for end of stocks in August reached to 226,56 
million tons by increasing 5,09 million tons.  Consider-
ing the projects of the last two months, accrual in wheat 
stocks reached to 24,16 million ton. The accrual in proj-
ects is reasoned by the growth realized in production. 

NORTH AFRICA AND MIDDLE EAST 
WILL BE ON TOP IN IMPORTS AGAIN 
It is understood that increase in production in Europe, 

Russia and Ukraine turn towards stocks instead of con-
sumption. Although consumption increased a little bit 
increase in production estimates compensates that. It 
was seen that the slowdown in Chinese economy was 
influential in projects for previous month. Moreover, 
sharp rise in stocks is thought to be caused by the dec-
lination in China based demand. However, production 
based stock increase was realized in September. China 
that will consume 16 percent of global wheat produc-
tion itself also keeps 40 percent of global wheat stocks. 
Thus, slowdown in Chinese economy is inevitable to 
reflect negatively upon global wheat demand. As to 
the data, the world’s biggest wheat producers will be 
European countries, China and India in the new sea-
son. These three regions realizing half of global wheat 
production are also the most wheat consuming regions. 
However, more consumption means more imports due 
to production. It is estimated that the highest wheat im-
port will be realized in North Africa, Middle East and 
Southeast Asia again. 

THE HIGHEST STOCK LEVEL OF THE 
LAST 4 SEASONS
International Grain Council (IGC) increased wheat 

production estimates to 727 million tons by increasing 
7 million. In general, increase in estimates reflected on 

milyon tona yükseldi. Son iki aydaki üretim tahminlerin-
deki artış ise 9,65 milyon tona ulaştı. Bunun sonucunda 
bir önceki sezon üretiminin de üzerinde çıkılmış oldu. 
2014/15 sezonunda 725,24 milyon tonluk buğday üre-
timi bekleniyordu. Asıl dikkat çeken gelişme ise 2012 
yılına göre üretimdeki artışın 72,89 milyon tona ulaşması 
oldu. Kısaca veriler 2015/16 sezonunda rekor üretimin 
olacağına işaret etmektedir. Türkiye'nin üretiminin yak-
laşık 22,5 milyon ton olmasının beklendiği düşünüldü-
ğünde, 2012 yılına göre artışın boyutu çok daha iyi an-
laşılacaktır. 

Buğday üretim tahminlerindeki artışın neredeyse ta-
mamı Avrupa, Rusya ve Ukrayna'daki yüksek üretim 
beklentilerinden kaynaklanmaktadır. Elverişli hava ko-
şulları nedeniyle bu bölgedeki üretimin artması bekle-
niyor. Özellikle Avrupa’daki üretime yönelik tahminler,  
6,31 milyon ton artış gösterdi. Dönem sonu stokların-
daki artış eğilimi de etkisini sürdürüyor. Ağustos ayın-
da dönem sonu stoklarıyla ilgili tahminler 5,09 milyon 
artarak 226,56 milyon tona ulaştı. Son iki ayın tahmin-
leri göz önüne alındığında, buğday stoklarındaki artış 
miktarı 24,16 milyon tona ulaşmış oldu. Tahminlerdeki 
bu yükselişin, üretimde yaşanan artıştan kaynaklandığı 
görülmektedir. 

KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU İTHALATTA 
YİNE İLK SIRALARDA OLACAK
Avrupa, Rusya ve Ukrayna'da üretimdeki artışın, tüketim 

yerine stoklara yöneldiği anlaşılıyor. Tüketimde bir miktar 
artış yaşansa da, üretim tahminlerindeki artış bunu telafi 
ediyor. Önceki ay tahminlerinde Çin ekonomisinde görülen 
yavaşlamanın etkili olduğu görülüyordu. Hatta stoklardaki 
sert artış, Çin kaynaklı talebin zayıflamasına bağlanıyordu. 
Fakat Eylül ayında üretim kaynaklı stok artışı yaşanmak-
tadır. Dünya buğday üretiminin yüzde 16'sını tek başına 
tüketecek olan Çin, dünya buğday stoklarının da yüzde 
40'ını elinde bulunduruyor. Bu nedenle Çin'in ekonomisin-
deki yavaşlamanın, küresel buğday talebine olumsuz yan-
sıması kaçınılmaz oluyor. Verilere göre yeni sezonda dün-
yanın en büyük buğday üreticileri Avrupa ülkeleri, Çin ve 
Hindistan olacak. Neredeyse dünyadaki buğday üretiminin 
yarısını gerçekleştirecek bu üç bölge, aynı zamanda buğ-
day tüketiminin de en çok yapıldığı bölgeler konumunda 
bulunuyorlar. Fakat daha fazla tüketim, üretimden dolayı 
daha fazla ithalat anlamına gelmiyor. En fazla buğday it-
halatının yine Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya 
tarafından yapılacağı tahmin edilmektedir. 

SON 4 SEZONUN EN YÜKSEK STOK SEVİYESİ
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) de, buğday üre-

tim tahminlerini önceki aya göre 7 milyon artırarak 727 
milyon tona çıkardı. Genel olarak tahminlerde yaşanan 
artış, IGC verilerine de yansımış durumda. Dönem sonu 
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the data of IGC. End of stocks increased 5 million and 
reached to 211 million tons. In the last two months, there 
has been a serious increase. This caused by both in-
crease in production and slowdown in demands. End of 
stocks show an increase of 40 million tons in comparison 
to 2012/13 season. 

FAO SEES INCREASES IN DEMANDS 
According to the data of Food and Agriculture Orga-

nization of United Nations (FAO), global wheat produc-
tion is expected to be 728,4 million tons. This, shows 
an increase of 5 million ton in comparison to estimate 
sin July. In August, FAO estimates were not explained. 
It is noted that production increase is caused by suit-
able weather conditions in Australia, Europe, Russia and 
Ukraine. As to the estimates of FAO, end of stocks will 
increase to 201,8 million ton. As to the previous esti-
mates, an increase of 4,3 million tons is expected. Total 
wheat demand will reach to 929,6 million ton. Despite 
the increase in production and stocks, FAO expects low 
production amount in comparison to the previous pro-
duction season. In addition, despite the increase of 9 
million tons in demands, it is forecasted that increase in 
stocks will be below 1 million ton. Considering this, it is 
not wrong to say that FAO is forecasting higher wheat 
demand this season in comparison to the previous year. 
In this aspect, there is a significant difference with the 
other institutions’ estimates.

AVERAGE GLOBAL WHEAT PRODUCTION 
IS 729 MILLION TONS 
As a result, considering average estimates of these 

three institutions making global estimates for grain 
market, global wheat production is expected to be 729 
million tons. According to the estimates of previous 
month, there is an increase of 9,02 million ton. End of 
stocks will reach to 213,12 million ton. It is estimated 
that increase in stocks will be 6,46 million ton in com-
parison to the previous month. In short, it is seen that 
while production increase is expected there is an in-
crease in end of stocks. 

Considering prices, December dated wheat price of 
Chicago Commodity Exchange managed to rise to 500 
cent/bushel level again. It will be closely followed if it will 
be on 500 cent/bushel level or not. In case of dropping 
below this level, selling pressure may increase. In short, 
500 cent/bushel level as a reference point becomes 
prominent. Even remaining on this level, purchases may 
not be very strong. Rather, it is estimated that there will 
be a horizontal market. Especially slowdown in China 
economy, strengthening dollar and record production 
estimates may cause interest selling and/or short posi-
tions increase. 

stokları ise önceki aya göre 5 milyon artarak 211 milyon 
tona yükseldi. Son iki ayda stok tahminlerinde ciddi bir 
artış yaşanıyor. Buna hem üretimdeki artış hem de talep 
tarafında yaşanan yavaşlama neden oluyor. Dönem sonu 
stokları, 2012/13 sezonuna kıyasla 40 milyon tonluk ar-
tışa işaret ediyor. 

FAO TALEPTE ARTIŞ ÖNGÖRÜYOR
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tahminlerine 

göre dünya buğday üretiminin 728,4 milyon ton olması 
bekleniyor. Bu da Temmuz ayı tahminlerine göre 5 mil-
yon tonluk artışa işaret etmektedir. Ağustos ayında FAO 
tahminleri açıklanmamıştı. Üretimdeki artışın Avustralya, 
Avrupa, Rusya ve Ukrayna’daki elverişli hava koşulların-
dan kaynaklandığı not edilmektedir. 

FAO'nun tahminlerine göre dönem sonu stokları ise 
201,8 milyon tona yükselecek. Önceki tahminlere göre 
4,3 milyon ton artış bekleniyor. Böylece toplam buğday 
arzı 929,6 milyon tona ulaşacak. Üretim ve stoklardaki 
artışa rağmen, FAO halen önceki üretim sezonuna göre 
daha düşük üretim bekliyor. Ayrıca arzdaki yaklaşık 9 
milyon tonluk artışa rağmen, stoklardaki artışın 1 mil-
yon tonun altında kalması öngörülüyor. Buna bakarak 
FAO'nun bu sezon, önceki sezona göre daha yüksek 
buğday talebi öngördüğünü söylemek yanlış olmaz.  Bu 
açıdan düğer kurumların tahminlerine göre önemli bir 
farklılık bulunmaktadır.

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ ORTALAMASI 
729 MİLYON TON
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin 

gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz 
önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 
729 milyon ton olması bekleniyor. Önceki ay tahminle-
rine göre 9,02 milyon tonluk bir artış var. Dönem sonu 
stokları ise 213,12 milyon tona ulaşacak. Yani önceki 
aya göre 6,46 milyon daha fazla stok artışı olacağı tah-
min edilmektedir. Kısaca önceki aya göre hem üretimde 
artış beklenirken hem de dönem sonu stok beklentilerin-
de artış yaşandığı görülüyor.

Fiyatlara bakacak olursak; Şikago Ticaret Borsası'nda 
Aralık vadeli buğday fiyatı, yeniden 500 cent/bushel üze-
rine çıkmayı başardı. 500 cent/bushel seviyesi üzerinde 
kalınıp/kalınmayacağı yakından takip edilecektir. Yeniden 
bu seviyenin altına dönülmesi durumunda ise satış baskı-
sı artabilir. Kısaca referans noktası olarak 500 cent/bus-
hel seviyesi öne çıkıyor. Bu seviyenin üstünde kalınsa da 
alımlar çok güçlü olmayabilir. Daha çok yatay bir piyasa 
olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle Çin ekonomisinin 
zayıflaması, doların güçlenmesi ve rekor üretim tahminleri, 
yükselişler esnasında kar satışlarına ve/veya kısa pozis-
yonların artmasına yol açabilir.
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“We believe that the Mexican milling in-
dustry is one of the most competitive and 
efficient in the Americas. In recent years 
the domestic milling industry has deve-
loped more competitive, mainly by gre-
ater efficiency in production processes, 
where the use of new technologies has 
played a very important role. In recent ye-
ars there have been major investments in 
technology.”

 “Meksika değirmencilik endüstrisinin 
Amerika’nın en rekabetçi ve etkili en-
düstrilerinden biri olduğuna inanıyoruz. 
Yerel değirmencilik endüstrisi son yıllar-
da giderek daha da rekabetçi bir yapıya 
bürünmüştür. Bunun ana sebebi de yeni 
teknoloji kullanımının önemli bir rol oyna-
dığı üretim proseslerindeki verim artışıdır. 
Son yıllarda teknolojiye büyük yatırımlar 
yapıldı.”

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

“Meksika, 
Amerika’nın en 

rekabetçi ve etkili 
endüstrilerinden biri”

LUIS FUENTE POCHAT, 
CANIMOLT:  

“Mexican industry 
is one of the most 

competitive and 
efficient in Americas”
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CANIMOLT (Meksika Değirmenciler Derneği), Meksika un 
değirmencilik endüstrisinin önemli bir temsilcisi. Bu sek-
törde faaliyet gösteren 25 firmayı temsil eden CANIMOLT, 
Meksika un değirmenciliğini güçlendirme, sektördeki iş-
letmeleri bir adım öteye taşıma ve aralarındaki dayanış-
mayı koruma misyonuyla hareket ediyor. 

Derneğin Başkanı Luis Fuente POCHAT, Meksika de-
ğirmencilik sektörünün durumunu ve gelecek hedef-
lerini dergimizle paylaştı. 2014 yılında 6,4 milyon ton 
buğdayın işlemden geçirildiğini söyleyen POCHAT, bu-
nun 4,3 milyon tonunun un, 533 tonunun ise irmik yapı-
mında kullanıldığını ifade ediyor. Ağırlıklı olarak Birleşik 
Devletler’e, Orta Amerika’ya ve Avrupa’ya ihracat ger-
çekleştirildiğini de belirten POCHAT, Meksikalı tüketici-
lerin satın aldıkları ürünlerin kalite ve fiyatı konusunda 
giderek daha da talepkar olduğunu, bu sebeple Mek-
sika değirmencilik endüstrisinin bu konulara yönelmesi 
gerektiğini hatırlatıyor.  

Sayın Pochat, öncelikle derneğiniz hakkında bilgi ve-
rebilir misiniz? Kaç tane üyeniz var ve bir dernek ola-
rak sektördeki faaliyetleriniz nelerdir?  
Meksika Değirmenciler Derneği (CANIMOLT), endüst-
riyel sektörün güçlenmesini ve büyümesini destekle-
yen, sektördeki işletmelerin daha karlı ve sürdürülebilir 
olmasını amaçlayan resmi bir danışma ve dayanışma 
organizasyonudur. Temel hedeflerinden biri, girişimci 
değirmencilerin aralarındaki birliği, koordinasyonu ve iş-
birliğini sürdürmektir. CANIMOLT’a bağlı 25 firma bulun-
maktadır. Bu firmalar, toplam 65 adet değirmen tesisine 
sahip olmakla birlikte, ülkedeki üretimin yüzde 60’ını da 
karşılamaktadırlar. 

Biraz da Meksika un değirmenciliği endüstrisi hakkın-
da biraz bilgi verebilir misiniz? Değirmenlerin sayısı, 
öğütme kapasiteleri ve üretilen ürün grupları hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? 
Meksika değirmencilik endüstrisi 2014 yılında, 4,3 milyon 
ton un ve 533 ton irmiğin üretiminde kullanılmak üzere 
6,4 milyon ton buğdayı işlemden geçirmiştir. 2014 yılının 
sonu ve 2015’in başları itibariyle buğday öğütme endüst-
risi toplam 84 tesise sahip 40 firmadan oluşmaktadır. Aynı 
zamanda günde 27 bin 720 ton buğday öğütebilecek ku-
rulu kapasiteye de sahiptir. 

Değirmencilerin yeni teknolojilere karşı yaklaşımı na-
sıl? Son zamanlarda değirmenlere ve teknolojiye yapı-
lan yatırımlarda herhangi bir artış var mı? 
Yerel değirmencilik endüstrisi son yıllarda giderek daha 
da rekabetçi bir yapıya bürünmüştür. Bunun ana sebebi 
yeni teknoloji kullanımının önemli bir rol oynadığı üretim 
proseslerindeki verim artışıdır. Son yıllarda teknolojiye 
yapılan yatırımlar da bir hayli artmıştır. 

CANIMOLT (The National Chamber of Milling Industry 
of Wheat) is a significant representative of Mexican flour 
milling industry. Representing 25 companies operat-
ing in this industry, CANIMOLT undertakes a mission of 
strengthening Mexican flour milling industry, taking the 
businesses in the sector a step further, and maintaining 
the unity in them. 

The president of the Chamber, Luis Fuente POCHAT 
shared the status of milling industry and future goals 
with Miller Magazine. Saying that 6,4 million tons of 
wheat was processed in 2014, POCHAT stated it was 
used for the production of 4.3 million tons of flour and 
533 tons of semolina. Stating that Mexico exports 
mainly to United States, Central America and Europe, 
POCHAT also mentioned that Mexican consumers are 
increasingly demanding in matters of quality and price 
of the products they buy; so Mexican milling industry 
should focus on these issues. 

Mr. Pochat, first of all, could you please give us some 
information about your association? How many mem-
bers do you have and what are your activities as an 
association in the industry?
The National Chamber of Milling Industry of Wheat (CAN-
IMOLT), by law, is an organ for consultation and collabo-
ration, promoting the strengthening and expansion of the 
industrial sector, and seeking to make their businesses 
profitable and sustainable. One of its main objectives is to 
maintain the unity, coordination and cooperation of miller 
entrepreneurs. CANIMOLT has 25 affiliated companies 
that have an infrastructure of 65 milling plants, same ac-
counting for 90 % of national production.

Could you please give us some information on the 
Mexican flour milling industry? What can you say about 
the number of the mills, milling capacities, technology 
usage level, and manufactured product groups?
In 2014, the milling industry processed 6.4 million tons 
of wheat, which were used for the production of 4.3 
million tons of flour and 533 tons of semolina. At the 
end of 2014 and early 2015, the wheat milling industry 
consisted of 84 plants owned by 40 companies, with a 
total installed capacity of 27 thousand 720 tons per day 
for wheat milling.

How is the approach of the milling companies towards 
the new technologies? Is there any increase in the re-
cent milling and technology investments?
In recent years the domestic milling industry has devel-
oped more competitive, mainly by greater efficiency in their 
production processes, where the use of new technologies 
has played a very important role. In recent years there 
have also been major investments in technology.
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Meksika’daki tüm değirmenler 
üretimlerini yalnızca ülke içi tüke-
tim için mi gerçekleştiriyorlar? Ül-
kenizdeki değirmenlerin herhangi 
bir ihracat faaliyeti de var mı? 
Bazı firmalar un ve irmik ihraç et-
mekte, bazıları ise üretimlerinin bir 
kısmını makarna ve kraker ima-
latında kullanarak bu proseslerin 
entegrasyonunu şirket içinde ger-
çekleştirmektedir. Meksika değir-
mencilik endüstrisi ağırlıklı olarak 
Birleşik Devletlere, Orta Amerika’ya 
ve Avrupa’ya ihracat gerçekleştir-
mektedir. 2014 yılında toplam 62 
bin ton un ve 66 bin ton kaba un 
(meal) ihracatı yapılmıştır. 

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?
2013/14 sezonunda Meksika’da 3,7 milyon ton buğ-
day üretilmiştir. 2014 yılında, endüstride işlenen buğ-
day ununun yüzde 40’ı yerel üretim, yüzde 60’ı ithaldir. 
Birleşik Devletler’den gelen ithal buğdayın oranı ise 
yüzde 65’tir. İthal buğdayın yüzde 24’ü Kanada’dan, 
yüzde 10’u Rusya’dan ve yüzde 1’i Ukrayna’dan gel-
mektedir.

Meksika’daki un tüketim miktarı ve tüketim kültürü 
hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin; han-
gi gıda ürünleri için un kullanılıyor ve nasıl tüketiliyor?
Meksika’da tüketilen un miktarı yaklaşık 4 milyon ton-
dur. 2014 yılında un üretiminin yüzde 69’u geleneksel 
ve endüstriyel pazarlarda ekmek, kek ve bisküvi yapımı 
için tahsis edilmiştir. Tahsis edilen unun yüzde 8’i bis-
küvi, yüzde 10’u çorbalık makarna, yüzde 10’u tortilla 
ve yüzde 3’ü de pizza, üst malzeme, atıştırmalıklar vb. 
gibi ürünler için ayrılmıştır.  Meksika’da fırıncılık ürün-
lerinin tüketimi beyaz ekmek (%36), tatlı çörek, kek ve 
makarna (%42), bisküvi (%13) ve tortilla (%9) olarak sı-
nıflandırılabilir. 

Ülkenizdeki değirmencilik endüstrisinin, tüketim mik-
tarının ve tercihlerinin gelecekteki gelişimi hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Endüstriniz ile ilgili gelecekteki 
beklentileriniz nelerdir?
Un tüketimi, obezite problemine rağmen, nüfus artışına 
bağlı olarak giderek artmaktadır. Bunun sebebi, Meksika-
lı tüketicilerin sağlıkları konusunda endişelenmelerinin yanı 
sıra satın aldıkları ürünlerin kalite ve fiyatı konusunda giderek 
daha da talepkar olmasıdır. Yani, değirmencilik endüstrisinin 
stratejilerini bu konulara yöneltmesi gerekmektedir.

Do all of the mills in Mexico realize their production 
completely for the domestic consumption? Are there 
any export activities of the mills in your country? If 
there are, which countries are the export targets and 
what is the amount of these exports?
Some companies export flour and semolina, and some 
others use part of its production for the manufacture of 
pasta or crackers to have integrated these processes in 
the same company. Also, Mexican milling industry mainly 
exports to the United States, Central America and Eu-
rope. In 2014, 62 thousand tons of flour and 66 thousand 
tons of meal were exported.

What is the level of raw material in your country? How 
much of the raw material processed in the mills is pro-
duced in your country, and how much of it imported? 
Which countries do you prefer for the imports?
For the 2013/2014 crop year, 3.7 million tons of wheat was 
produced. In 2014, approximately 40 % of the wheat flour pro-
cessed in the industry was produced domestically; and 60% 
was imported. In 2014, wheat imports came from the United 
States (65 %), Canada (24%), Russia (10%) and Ukraine (1%).

Could you please give some information on the flour 
consumption amount and consumption culture of Mex-
ico? For instance; for which food products the flour is 
used and how is it consumed? What are the preferenc-
es of your consumers in bakery product consumption?
Flour consumption amount of Mexico is about 4 million 
ton. In 2014, 69 % of production to the traditional and 
industrial bakery was earmarked for the preparation of 
bread, cakes and biscuits; 8% for the production of bis-
cuits, 10% for pasta soup, 10% for the flour tortillas and 
3% for other products such as pizzas, toppings, snacks, 
etc. In Mexico, consumption of bakery products is seg-
mented into white bread (36 %), sweet breads, cakes and 
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Potansiyel açısından diğer Amerika ülkeleri ile kendi 
ülkenizi karşılaştırdığınızda konumunuz hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Meksika değirmencilik endüstrisinin Amerika’nın en reka-
betçi ve etkili endüstrisi olduğuna inanıyoruz. Endüstri-
miz, aynı zamanda, temel gıda konusundaki sosyal so-
rumluluklarına da ağırlık vermektedir.

Özellikle bir dernek olarak, şu anda gerçekleştirilen 
veya önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan her-
hangi bir projeniz var mı?
Bir dernek olarak önümüzdeki yıllar için hedefimiz daha iyi 
entegrasyon, iletişim ve bilgi paylaşımı sağlayarak tedari-
ğin ve ürünlerin geliştirilmesidir.

Son olarak, derneğiniz ve ülkenizdeki un değirmencili-
ği endüstrisi ile ilgili neler eklemek istersiniz? 
Ülkemizdeki yerel tarımın güçlendirilmesini, müşterilerimi-
ze en iyi yönetimin, iş pratiğinin ve daha verimli lojistik 
hizmetinin sunulmasını diliyoruz.

pastries (42 %), biscuits (13 %) and flour tortillas (9%).

What do you think about the future development of 
your country in terms of both the improvement of the 
milling industry and consumption amounts and pref-
erences of your country? What are your future expec-
tations about your industry?
Although obesity problems, flour consumption increases 
relative to population growth, thanks to the Mexican con-
sumer who is increasingly demanding in matters of qual-
ity and price of the products they buy, as well as worrying 
about their health. So the milling industry should focus 
their strategies on these issues. 

What do you think about your position when you compare 
your country to other American countries in terms of milling? 
We believe that the Mexican milling industry is one of the 
most competitive and efficient in the Americas. It also has a 
strong focus on social responsibility in terms of staple food.

As especially an association, do you have any projects 
for your industry that are being realized right now or 
will be realized in the coming years?
As an Organisation, we are aiming to ensure better inte-
gration, communication, knowledge sharing, and also to 
develop suppliers and products. 

Finally, what would you like to add about your associa-
tion and the flour milling industry in your country?
We hope strengthened domestic agriculture, best man-
agement, business practices and logistics efficiency for 
our customers. 
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Mycotoxin Expert - Mikotoksin Uzmanı
Bühler AG

Matthias GRAEBER

Tahıllarda Mikotoksin 
Seviyesinin Düşürülmesi

Reduction 
of mycotoxin 
levels in cereal 
grains
.............................................

Among the growing number of safety concerns in 
grains are pathogens such as salmonella, non-declared 
allergens, such as gluten-containing foreign kernels in 
gluten-free produce, foreign bodies, and, of increasing 
importance, the widespread presence of mould fungi 
and their hazardous metabolites, referred to as myco-
toxins. Aflatoxin, deoxynivalenol (DON), Zearalenone 
(ZEA) and ergot alkaloids are the mycotoxins creating 
the most concern, as they are common in grains such 
as wheat, maize, rye, barley and spelt. With some my-
cotoxins such as the highly-toxic Aflatoxin, the vast ma-
jority of grains are not affected, but just a few highly 

Tahıl güvenliğinde tehlike yaratanlar arasında salmo-
nelle gibi patojenler, açıklanmamış alerjenler (örneğin; 
glütensiz ürünlerdeki glüten içeren yabancı taneler), ya-
bancı maddeler ve giderek daha da önemli hale gelen 
ve yaygınlık gösteren küf mantarı ile bunların mikotoksin 
denilen zararlı metabolitleri bulunmaktadır. Bu tehlikele-
rin çoğunu yaratan da aflatoksin, deoksinivalon (DON), 
zearalenone (ZEA) ve ergot alkaloidleri gibi mikotoksinler-
dir; çünkü bunlar buğday, mısır, çavdar, arpa ve kavuzlu 
buğday gibi tahıllarda yaygın şekilde görülmektedir. Ta-
hılların çoğu, aflatoksin gibi yüksek toksik oranına sahip 
bir takım mikotoksinlerden etkilenmez; ancak bunların 

Küresel tahıl işleme endüstrisi, giderek artan tehditlere rağmen son birkaç yılda güvenli gıda 
ve yem temin etme girişimlerini yoğunlaştırdı. Bu tehditler sebebiyle ürün özellikleri giderek daha 
karmaşık bir hal almaktadır. Bühler Teknoloji Grubu bünyesinde mikotoksin uzmanı olan Matthias 
Graeber, mikotoksin ve diğer zararlı atıkların risk yönetimini sağlamak için gelişmiş ayrıştırma ve 
optik ayıklama çözümlerinin nasıl kullanılacağını tartışıyor.

In the past few years, grain processors from across the world have intensified their efforts to 
ensure safe food and feed, despite a growing number of emerging threats. Due to these threats 
product specifications are becoming increasingly complex.  Matthias Graeber, mycotoxin expert 
within Bühler’s Corporate Technology Group, discusses how advanced separation and optical sort-
ing solutions can be used to manage the risk of mycotoxins and other hazardous contaminants.
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contaminated kernels could make an entire lot unsafe 
for further use.

One example of an unsafe situation caused by aflatox-
ins was in 2012/2013, when South-East European coun-
tries were facing a crisis. Contaminated maize was con-
sumed by dairy cows, leading to cases of unsafe levels of 
the highly toxic aflatoxin M1, in milk intended for human 
consumption. There has also been a re-emergence of 
ergot alkaloids in rye in Central Europe, causing the rel-
evant authorities to revise safety assessments and, as a 
result, ultra-low commercial specifications have been im-
posed by some companies. Such examples highlight the 
need to support grain processors in their ongoing efforts 
to ensure safe products. Through its Food Safety Initia-
tive, Bühler continues developing and offering a compre-
hensive set of market-specific solutions.

EARLY INTERVENTION:
BEST PRACTICE FOR PREVENTING 
AND ELIMINATING FOOD HAZARDS
In order to control the hazards, grain processors must 

first follow the guidelines of good agricultural and post-
harvest practice, to reduce the risk of hazardous con-
tamination in cereal grains. However, as extreme weather 
conditions may cause plant stress, making the crop more 
susceptible to fungal infestations, problems may still oc-
cur, despite following best practice guidelines.

In light of these ongoing problems, grain processors re-
quire solutions that ensure grain lots comply with commer-
cial specifications and legal maximum levels of toxins. Grain 
processors also need to make sure any initial contamination 
does not spread further, by removing the small percentages 
of hazardous grains, as early as possible in the value chain. 

In the case of maize, for instance, in some regions 
the crop has been severely hit in successive years by 

bulaştığı birkaç tane bile tüm yığının gelecekteki kullanım 
güvenliğini yitirmesine neden olur. 

Aflatoksinlerin güvenli olmayan kullanımına dair bir ör-
nek, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin 2012/13 sezonunda 
kriz yaşadığı bir sırada gerçekleşmiştir. İneklerin beslendiği 
kirlenmiş (kontamine) mısır, insan tüketimine yönelik sütle-
rin içerisinde yüksek toksik içeren aflatoksin M1’in güvenli 
olmayan seviyelere çıkmasına yol açmıştır. Aynı zamanda, 
Orta Avrupa’da çavdarda bulunan ergot alkaloidler tekrar 
ortaya çıkmış ve konuyla ilgili yetkililerin, güvenlik değer-
lendirmelerini gözden geçirmelerine neden olmuştur. So-
nuç olarak, bazı firmalar çok düşük ticari spesifikasyonlar 
uygulamaya koymuştur. Bu gibi örnekler, tahıl işleyicilerin 
güvenli gıda temin etme çabalarının desteklenmesine du-
yulan ihtiyacı yansıtmaktadır. Bühler, Gıda Güvenliği Girişi-
mi aracılığıyla, pazara özgü bir dizi kapsamlı çözüm geliş-
tirmeye ve sunmaya devam etmektedir. 

İLK GİRİŞİM:
GIDA TEHLİKELERİNİ ENGELLEME VE 
YOK ETMEDE EN İYİ UYGULAMA
Tahıl işleyicileri, tehlikeleri kontrol etmek ve tahıllardaki 

riskli kontaminasyonları azaltmak için öncelikle iyi tarım uy-
gulamalarını ve bu uygulamaların hasat sonrasındaki de-
vamını takip etmek durumundadır. Ancak, tıpkı kötü hava 
koşullarının bitkide gerilime sebep olup ürünü daha hassas 
hale getirmesi gibi en iyi uygulamada da, tüm hatlar takip 
edilse dahi bazı problemler meydana gelebilmektedir. 

Devam eden bu problemler nedeniyle tahıl işleyiciler, 
tahıl gruplarının ticari spesifikasyonlarla ve maksimum 
yasal toksin seviyeleriyle uyum sağlaması için çözümlere 
ihtiyaç duymaktadır. Tahıl işleyiciler aynı zamanda bu az 
miktardaki tehlike içeren tahılları, mümkün olduğunca hız-
lı bir şekilde değer zincirinden çıkarmayı ve herhangi bir 
kontaminasyonun ileriki kullanımlara yayılmayacağından 
emin olmayı istemektedir. 
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different mycotoxins. In response, processors have im-
plemented advanced grain cleaning processes to target 
the affected grains, not only in mills but upstream in the 
chain, at both grain reception facilities/grain elevators 
and warehouse levels.

These advanced grain cleaning methods complement 
well-established, pre-cleaning processes at grain recep-
tion facilities/grain elevators. A good example of this is 
Bühler’s TAS grain cleaner, which is available for large 
capacities of up to 250 tonnes per hour. 

CONSISTENTLY REDUCING MYCOTOXIN 
LEVELS IN THE PPB-RANGE, TO MEET 
FOOD SAFETY STANDARDS 
It is well known that modern grain cleaning technolo-

gies can significantly reduce the concentrations of my-
cotoxins in cereal grains. However, one needs to keep 
in mind that removing affected grains from a lot can also 
negatively impact the processor’s yield. It is therefore 
critical to tailor grain cleaning processes in such a way 
that mycotoxin levels are reduced effectively and consis-
tently, despite the natural variability of the raw product. 
This process must also be efficient, with minimal loss of 
good, unaffected product. This is particularly important 
as there is no technology available that can directly de-
tect mycotoxins, non-destructively, on cereal grains – 
certainly not at a product flow of many tonnes per hour. 

The actual measurement of mycotoxins at the relevant 
levels – ranging from a few parts per billion (ppb) for af-
latoxins to parts per million (ppm) for deoxynivalenol – 
requires processors to remove a representative sample 
from the product and then analyse it, using commer-
cially available antibody based test kits or high perfor-
mance liquid chromatography (HPLC) laboratory analy-
sis. Therefore, instead of actually detecting mycotoxins, 
modern grain cleaning technologies target the properties 
that indicate the presence of a fungal contamination and 
thus the potential of a mycotoxin contamination. 

PROCESSING EXPERTISE BUILDING 
ON ENGINEERING EXCELLENCE MAKES 
THE DIFFERENCE 
Following Bühler’s dedication to provide innovations for 

a better world, they have partnered with grain processors 
and world leading researchers in mycotoxin manage-
ment, such as the Institute of Sciences of Food Produc-
tion (ISPA) in Italy, to develop solutions for the cleaning of 
mycotoxin from cereal grains and to provide conclusive 
data as reference case studies. The results from these 
case studies have enabled Bühler experts to define stan-
dard flow diagrams, incorporating elements for mechani-
cal separation and optical sorting of grains. For example, 

Mısır örneğinde olduğu gibi, bazı bölgelerdeki ürünler, 
farklı mikotoksinlerden yıllar boyunca şiddetli bir şekilde 
etkilenebilmektedir. Bu yüzden işleyiciler, yalnızca de-
ğirmendeki değil, tahıl alım tesisleri/tahıl elevatörleri ve 
antrepolar da dahil olmak üzere tüm zincir akışı boyunca 
etkilenen tahılları hedef alan, gelişmiş tahıl temizleme çö-
zümlerini uygulamaya koymuşlardır.   

Bu gelişmiş tahıl temizleme metotları, tahıl alım tesisleri/
tahıl elevatörlerindeki iyi yapılandırılmış temizleme önce-
si proseslerinin tamamlayıcısıdır. Bunun iyi bir örneği de 
Bühler’in en fazla 250 ton/saat kapasitesindeki işletmeler 
için uygun olan TAS tahıl temizleyicisidir. 

GIDA GÜVENLİĞİ STANDARTLARINI 
KARŞILAMAK İÇİN MİKOTOKSİN 
SEVİYESİNİ PPB-MEZİLİYLE DÜŞÜRMEK
Modern temizleme teknolojilerinin tahıllardaki mikotok-

sin yoğunluğunu ciddi oranda düşürebileceği iyi bilinmek-
tedir. Ancak şu unutulmamalıdır ki kirlenmiş tahılları yığın-
dan ayırmak, işleyicinin hasadını olumsuz etkileyebilir. Bu 
yüzden mikotoksin seviyesinin, hammaddenin doğasın-
daki değişkenliğe rağmen etkili ve tutarlı şekilde azaltıl-
ması, özel gereksinimlere göre uyarlanmış tahıl temizleme 
prosesinde çok önemlidir. Bu proses, aynı zamanda, mi-
nimum ürün kaybı ve bozulmamış ürünlerle işleyen verimli 
bir proses olmalıdır. Bu özellikle önemlidir; çünkü miko-
toksinleri tahıllara ve hatta bir saatte akan tonlarca ürüne 
zarar vermeden, doğrudan yok eden bir teknoloji henüz 
mevcut değildir. 

Mikotoksinlerin ilgili seviyelerdeki ölçümü (aflatoksinler-
de milyar başına birkaç parça (ppb), kromatografi için mil-
yon başına (ppm) parça), işleyicilerin, ticari olarak mevcut 
bulunan karşıkor (antibody) test kitlerini ya da yüksek per-
formanslı sıvı kromatografi  (HPLC) laboratuvar analizleri-
ni kullanarak üründen temsili bir parçayı almasını ve bunu 
analiz etmesini gerektirmektedir. Bu sebeple modern tahıl 
temizleme teknolojileri, mikotoksinleri yok etmek yerine 
mantar kontaminasyonunun varlığını ve böylece mikotok-
sin kontaminasyonun potansiyelini gösterecek özellikleri 
hedeflemektedir. 

MÜHENDİSLİK HARİKALIĞI ÜZERİNE 
KURULAN PROSES UZMANLIĞI FARK 
YARATIYOR 
Bühler, daha iyi bir dünya için kendini adadığı yenilik-

lerin ardından, tahıllardan mikotoksinin temizlenmesi için 
çözümler geliştirmek ve referans örnek çalışmalar açı-
sından kapsamlı bilgi sağlamak amacıyla şimdi de tahıl 
işleyiciler ve İtalya’daki Gıda Üretim Bilimleri Enstitüsü 
(ISPA) gibi mikotoksin yönetimi konusundaki dünyanın 
önde gelen araştırmacılarıyla ortaklık kurdu. Bu çalışma-
lardan elde edilen sonuçlar, Bühler uzmanlarının standart 
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size separation, as performed by Bühler’s Grain Plus, re-
moves broken kernels from the lot, as these tend to have 
a higher concentration of mycotoxins. 

It has also been found that very light product and dust 
from affected 
lots typically 
contain higher 
levels of myco-
toxins, which 
can be removed 
through integrat-
ed or separate 
air aspiration 
systems. A fur-
ther separation 
of lower-density 
grains, using 
Bühler’s concen-
trator options, 
further decreas-
es the myco-
toxin concentra-
tion. Finally, an 
optical sorter 
such as Bühler’s 
SORTEX A Multi-
Vision™ detects even the most subtle of colour defects 
and, using InGaAs technologies, can distinguish anoma-
lies in the non-visible, infrared reflectance of the cereal 
grains. This part of the electromagnetic spectrum can 
access information about chemical changes in the grains 
and has proven to be highly effective in identifying myco-
toxin-contaminated grains.

It is understood that the larger the mycotoxin concen-
tration in the removed product, the more efficient the 
cleaning process. As a result, the reduction of aflatoxin 
levels can then be achieved with less good product re-
moved. Figure 1 highlights the results of an actual case 
study, carried out on an aflatoxin-contaminated lot of 
maize in an Italian cleaning facility, running at a through-
put of 20 tonnes per hour. 

The results reveal the relative concentration of total 
aflatoxins in the fractions removed by size separation, 
aspiration channel, density separation and optical sort-
ing, respectively. The product rejected by the SORTEX A 
optical sorter, for instance, contained an aflatoxin level of 
more than 1100 percent of the levels detected in the input 
material. Such high levels in the removed fractions are a 
direct result of utilising expert knowledge on the product 
properties that indicate fungal contaminations, together 
with world-class engineered optical sorting equipment. 

akış diyagramlarını tanımlayabilmelerini, tahılların meka-
nik şekilde ayrıştırılması ve optik ayıklama için gereken 
elementleri bir araya getirmelerini sağlamıştır. Örneğin, 
Bühler’in Grain Plus’ı tarafından gerçekleştirilen boyut 
ayırma işlemi, kırık taneleri yığından ayırır çünkü bunlar 

yüksek oranda mikotoksin 
içermeye eğilimlidir.

Kirlenmiş yığınlardan elde 
edilen hafif ürünler ve toz, 
tipik olarak yüksek miktarda 
mikotoksin içerir ve bunlar 
birleştirilmiş ya da ayrı bir 
hava aspirasyon sistemiyle 
yok edilebilir. Düşük yoğunlu-
ğu olan tahılların ayrıştırılma-
sında Bühler’in konsantratör 
seçenekleri kullanılmış ve 
mikotoksin yoğunluğu azaltıl-
mıştır. Sonuç olarak Bühler’in 
SORTEX A MultiVision™ ci-
hazı gibi optik ayıklayıcılar, In-
GaAs teknolojileri kullanılarak 
en hafif renk eksiğini bile bu-
lur ve tahıl ürünlerindeki fark 
edilemeyen anormallikleri kı-
zılötesi reflektans kullanarak 

ayırt edebilir. Elektromanyetik spektrumun bu kısmının, 
tahılların kimyasal değişimlerinin bilgisine ulaşabilme ve 
bunun yanı sıra mikotoksin içeren tahılları tanımlama ko-
nusunda oldukça etkili olduğu da kanıtlanmıştır.   

Ayrılan ürünlerdeki mikotoksin yoğunluğu arttıkça te-
mizleme prosesi de daha etkili hale gelmektedir. Sonuç 
olarak, aflatoksin seviyelerinin azaltılması daha az ürün 
ayrılarak da başarılabilir. Figür 1, İtalya’da saatte 20 ton-
luk iş hacmiyle çalışan bir temizleme bölümünde aflatok-
sin bulaşmış çok sayıda mısır üzerinde yürütülen, gerçek 
bir örnek incelemesinin sonuçlarını yansıtmaktadır. 

Sonuçlar, sırasıyla boyutlarına göre ayrıştırma, aspi-
rasyon kanalı, yoğunluğa göre ayrıştırma ve optik ayıkla-
ma işlemleriyle ayrılan kısımlardaki (fraksiyonlardaki) ilgili 
aflatoksin içeriğini yansıtmaktadır. Örneğin, SORTEX A 
optik ayıklayıcı tarafından atılan ürün, girdilerde tespit 
edilen seviyeden yüzde 1100 kat daha fazla aflatoksin 
seviyesi içermektedir. Ayrılan kısımlardaki böylesi yük-
sek seviyeler, ürün özellikleri üzerinde uygulanan ve 
mantar kontaminasyonunu gösteren uzman bilgisinin 
ve birinci sınıf mühendislik ürünü olan optik ayıklama 
ekipmanının doğrudan sonucudur. Tüm bunlar, yüksek 
kapasiteli ürün akışının optimizasyonunu, kusurlu ürün-
lerin yüksek hızda tespitini ve doğru şekilde atılmasını 
garantilemektedir. 
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This ensures an optimised high capacity product flow, 
robust high-speed detection of the defective product and 
accurate ejection.

ADVANCED CLEANING CAN ALSO 
REDUCE OTHER HAZARDS
In addition, SORTEX optical sorters reliably remove 

foreign kernels and foreign materials, which represent a 
further food safety concern, as they can cause injury if 
eaten. It is essential to prevent these serious issues, to 
avoid putting people’s health in danger, as well as risk-
ing costly, commercially damaging product recalls and 
adverse impact on business relationships. The SORTEX 
portfolio offers a wide range of customisable product 
options, including advanced proprietary vision and feed 
systems, allowing processors to meet their exact sorting 
requirements. These may include, in addition to control-
ling mycotoxin levels, the removal of discoloured/diseased 
kernels or the separation of wheat from oats to ensure a 
gluten free product, or the separation of GMO soy and 
maize from wheat.

ENSURING PROFITABILITY FOR GRAIN 
PROCESSORS
Bühler’s cleaning solutions for fungal contaminations are 

available for a wide range of cereal grains, such as wheat, 
maize, barley and rye, tackling a variety of hazardous fungal 
contaminations including aflatoxins, DON, ZEA, and ergot al-
kaloids. Building on outstanding engineering expertise and 
extensive experience in the reduction of fungal contamina-
tions, in almost any food or feed material, Bühler experts are 
well placed to identify the solution that is the best match for 
grain processors needs, ensuring safe food and feed, while 
maintaining business-critical profitable yields. 

GELİŞMİŞ TEMİZLEME DİĞER 
TEHLİKELERİ DE ÖNLER
Buna ek olarak, SORTEX optik ayıklayıcılar, daha ile-

ride oluşabilecek gıda güvenliği tehlikelerini temsil eden 
yabancı taneleri ve yabancı maddeleri de güvenli şekil-
de ayırır; çünkü bunlar yenildiği takdirde yaralanmala-
ra sebep olabilmektedir. Bu ciddi durumlara engel ol-
mak, insanların sağlığını tehlikeye sokmaktan kaçınmak 
ve bunların yanı sıra ekonomik olarak riske girmekten, 
ürünleri geri toplatıp ticari zarara girmekten ve iş ilişkileri 
üzerinde olumsuz etki yaratmaktan kaçınmak elzemdir. 
SORTEX portfolyo, işleyicilerin, ayıklama işleminde ihti-
yaç duyduklarına tam olarak ulaşmasını sağlayarak, ki-
şisel vizyon ve ihtiyaçlara göre düzenlenen bir dizi ürün 
seçeneği sunmaktadır. Bunlar, mikotoksin seviyelerinin 
kontrolünün yanı sıra rengi bozulmuş/hastalıklı tanelerin 
atılması ya da glütensiz ürün elde etmek için buğdayın 
yulaftan ayrılması ve GDO’lu soya ile mısırın buğdaydan 
ayrılmasını da içermektedir. 

TAHIL İŞLEYİCİLERİNİN KARLILIĞINI 
GARANTİLEMEK
Bühler’in mantar kontaminasyonu için sunduğu te-

mizleme çözümleri, buğday, mısır, arpa ve çavdar gibi 
çok çeşitli tahıl ürünlerinde bir dizi zararlı mantar kon-
taminasyonuyla (aflatoksin, DON, ZEA, ve ergot alka-
loidler) mücadelede için de geçerlidir. Neredeyse her 
gıdada ve yem materyallerinde bulunan mantar kon-
taminasyonlarının azaltılmasında üstün mühendislik 
uzmanlığını ve geniş çaplı tecrübesini kullanan Bühler 
uzmanları, işletmeler için karlı olabilecek randımanı de-
vam ettirirken, gıda ve yemde de güvenliği sağlayıp, ta-
hıl işleyicilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulmada 
oldukça başarılıdır.  

Figure 1: Aflatoxin concentration of input and cle-
aned maize, as well as of the fractions removed 
by the sequential processing steps. The aflatoxin 
concentration of the input maize has been set to a 
value of 100 percent. The reduction performance 
is case specific and may vary for different types of 
contamination. The sampling followed EU Comis-
sion Regulation No 401/2006. Aflatoxin analysis 
was carried out using HPLC.

Figür 1: Ardışık proses adımlarında ayrılan kısım-
ların yanı sıra girdide ve temizlenmiş mısırdaki af-
latoksin yoğunluğu. Aflatoksin yoğunluğuna sahip 
mısır girdisinin yüzde 100 değerde olduğu belir-
tilmiştir. Azaltma performansı özel bir örnektir ve 
farklı kontaminasyon çeşitlerine göre değişebilir. 
Örnek alımı No 401/2006 numaralı AB Komisyo-
nu Düzenlemesi’ne uygundur. Aflatoksin analizi 
HPLC kullanılarak yürütülmektedir.
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Perten Instruments AB
Wes SHADOW

Unun Kusursuz 
Öğütülmesi

Milling 
the perfect flour
.............................................

What is perfect flour? It depends. When it comes to de-
fining flour quality, there is no single set of quality charac-
teristics that meet all needs for all end products for which 
flour is an important ingredient. Flour is both a functional 
and nutritional ingredient. 

The necessary flour characteristics and performance 
are dictated by the intended end-use. It is therefore criti-
cal that flour millers measure both sets of traits to make 
certain the flour will perform its intended function.

Kusursuz un ne demektir? Duruma göre değişir. Un 
kalitesinin belirlenmesi söz konusu olduğunda, unun 
önemli bir bileşeni olduğu tüm bitmiş ürünlerin her türlü 
ihtiyacını karşılayan tek bir özellik grubundan bahset-
mek mümkün değildir. Un, hem işlevsel hem de besin-
sel bir maddedir. Gerekli un özellikleri ve performansları, 
amaçlanan son kullanıma göre şekillendirilir. Bu nedenle 
un öğütme tesislerinin, unun istenen işlevi yerine getir-
mesini sağlayabilmek adına her iki özellik grubunu da 
göz önünde bulundurması kritik önem arz etmektedir. 

“Un öğütmek karmaşık bir işlemdir. Bu işlem, insanoğlunun en eski faaliyetlerinden biri olduğu 
gerçeğine rağmen her geçen gün gelişmeye devam etmektedir. Günümüzde, öğütme tesislerinin, 
tanecik satın alımı ve öğütme gibi süreçleri en iyi şekilde yürütmesini ve bu sayede müşterilerinin 
kaliteli son ürün imal edebilmelerine imkan verecek derecede kalitesinden taviz vermeyen un alma-
larını sağlayan güncel gelişmeler ve yararlı araçlar mevcuttur.”

“Milling flour is a complex process. It continues to evolve despite the fact that it is one of humani-
ties’ most ancient endeavors. There are many recent developments and useful tools that help mill-
ers optimize grain purchasing, milling, and ensure that their customers receive a flour of consistent 
quality capable of making good finished products.”
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MEASURING FLOUR QUALITY 
… UM … CHARACTERISTICS
The composition of flour very much affects perfor-

mance. Hard wheat, high protein flours are generally 
used for bread and leavened products. The strong gluten 
helps provide structure and stability. Soft wheat, low pro-
tein flours are generally used for cakes, cookies, crack-
ers, noodles and some flat breads. But if it were only 
so simple … knowing protein quantity – while important 
– is simply not enough. There are many additional fac-
tors which affect flour usage and performance. Some of 
these affect flour’s gluten and others the starch. There 
are many tests, analyzers, and techniques to elucidate 
flour properties. However, it all starts with the wheat.

MONITORING AND CONTROLLING 
WHEAT AT IN-TAKE
Wheat comes in many varieties – each with differing 

characteristics. Additionally, the climate to which the 
wheat is subjected alters its characteristics so there can 
be significant variation from one crop year to another. 
Millers often contract with suppliers (farmers or large el-
evators) to deliver wheat with specific properties. It is im-
portant for the milling company to control its wheat sup-
ply and monitor it throughout the process chain. While 
receiving off-spec wheat does not necessarily lead to is-
sues in the mill, receiving off-spec wheat and not know-
ing it can lead to production of non-performing flour. 
There are several important wheat specifications includ-
ing moisture, hectoliter weight, protein, Falling Number, 
hardness, and gluten content.

When it rains at harvest, wheat can sprout. When it 
sprouts an enzyme called alpha-amylase is formed. Al-
pha-amylase breaks starches into their component sug-
ars when flour has been mixed with water into dough. 
Too much enzyme can then cause real issues at bakeries 
and other end users. The Falling Number method was 
designed to detect sprout damage and measure alpha-
amylase activity in wheat and flour. At mills, it is used to 
screen incoming grain to keep unknown sprouted grain 
from entering the mill, blending to meet optimal activity 
level, and for analyzing flour to ensure it meets specifica-
tions. It is important to note that alpha-amylase is not 
linear in its activity. Small changes in the amount of avail-
able enzyme can have severe consequences at the bak-
ery. Millers monitor Falling Number very closely. There 
are ICC, ISO, and AACCI approved instruments and 
methods which help ensure the accuracy and precision 
of the Falling Number test.

Gluten content and quality are key characteristics and 
need to be tested. The traditional method for determin-
ing gluten quantity was handwashing. This has been 

UNUN KALİTESİNİN YANİ 
ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
Unun bileşenleri, unun performansını oldukça etkile-

mektedir. Sert buğdaydan elde edilen yüksek proteinli 
unlar genelde ekmek ve mayalanmış ürünler için kulla-
nılmaktadır. Güçlü glüten sayesinde biçim ve dayanıklı-
lık elde edilir. Yumuşak buğdaydan elde edilen düşük 
proteinli unlar ise genelde pastalar, kurabiyeler, kraker-
ler, şehriyeler ve bazı pidelerin yapımında kullanılır. Keş-
ke bu kadar kolay olsaydı… Protein miktarının bilinme-
si çok önemli olsa da yeterli değildir. Unun kullanım ve 
performansını etkileyen birçok ek faktör mevcuttur.  Bu 
faktörlerden bazıları, unun glütenini etkilerken diğerleri 
nişastasını etkiler. Unun özelliklerini ortaya çıkarmak için 
yapılabilecek birçok test, analiz cihazı ve teknik mevcut-
tur. Bununla birlikte her şey buğdayla başlar. 

ALIM ESNASINDA BUĞDAYIN İZLENMESİ 
VE KONTROLÜ
Buğdayın birçok çeşidi mevcuttur ve her birinin özel-

likleri farklıdır. Buna ek olarak, buğdayın maruz bıra-
kıldığı iklim koşulları da unun özelliklerini değiştirebilir; 
bu nedenle yılda yıla alınan hasatlar arasında önemli 
değişiklikler görülebilir. Un öğütme tesisleri, genellikle 
buğdayı belirli özelliklere sahip bir şekilde teslim etmek 
üzere tedarikçilerle (çiftçiler ya da silolar) anlaşırlar. Öğü-
tücü firmanın, buğday tedarikini kontrol etmesi ve işlem 
süreçleri boyunca buğdayı takip etmesi oldukça önem-
lidir. Her ne kadar şartname dışı buğday teslim alımının, 
değirmende herhangi bir soruna yol açacak olması kesin 
olmasa da, şartname dışı buğday teslim alımı ve bu du-
rumun bilinmemesi performansı yetersiz un üretilmesine 
neden olabilir.

Nem, hektolitre ağırlığı, protein, düşme sayısı, sert-
lik ve glüten içeriği gibi çeşitli önemli buğday özellikleri 
mevcuttur. Buğday genelde protein içeriğine göre alınıp 
satıldığı için bu içeriğin ölçümü öğütücü firmaların para-
sını ödedikleri ürünü teslim alabilmeleri açısından önem-
lidir. Değişkenlik gösterebileceği için ve protein içeriğinin, 
ödemelere ilişkin olarak sürekli bir şekilde raporlanması 
gerektiğinden, nem, önemli bir ölçüm kriteridir (örneğin 
Kuru içerik; % 12 nem içeriği gibi). Küçük veri hataları, 
öğütücü firmalarına çok büyük meblağlar kaybettirebilir; 
zira buğday toplu olarak satın alınmaktadır. Hektolitre 
ağırlığı ise yoğunluk ölçümü için gerekli olup hacim bazın-
da randımana ilişkin veriler sağlamaktadır. 

Hasat esnasında yağmur yağdığında buğday filizlene-
bilir. Filizlendiğinde Alfa-amilaz adı verilen bir enzim olu-
şur. Un, hamur içerisinde su ile karıştırıldığında Alfa-ami-
laz, içeriğindeki şekerlerin içerisinde yer alan nişastayı 
kırar. Çok fazla enzim, fırıncılar ve diğer son kullanıcılar 
için ciddi sorunlara neden olabilir. Düşme sayısı metodu 
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replaced by internationally approved automated gluten 
washing methods, with much better reproducibility and 
repeatability. While gluten quantity is important, it alone 
is not sufficient to predict end-use suitability as flours 
with the same gluten quantity may still behave differently 
due to differences in gluten quality. Measurements like 
the Gluten Index parameter provide additional informa-
tion which is highly useful for the miller and ultimately the 
baker.

Moisture is always determined as wheat is sold either 
on a dry matter basis, or constant moisture content ba-
sis. Wheat is commonly bought and sold on protein con-
tent so measurement is critical to milling companies to 
ensure they get what they pay for. Small inaccuracies can 
cost the milling company large amounts of money since 
wheat is purchased in bulk. Hectoliter weight is essen-
tially a density measurement and provides an indication 
of mill yield by volume.

Moisture and protein are typically measured with 
near-infrared instruments (NIR). NIR replaces old oven 
and wet chemical methods providing results in less than 
a minute. Newer NIR instruments are nearly as accurate 
as the reference methods with the added benefit of be-
ing much faster, safer, and simpler to use. In addition 
to moisture and protein NIR instruments can give esti-
mates for gluten and additional parameters, and some 
NIR instruments can be equipped with hectoliter weight 
modules. The speed allows mills to perform many more 
measurements thereby better controlling and optimizing 
the mill. Instruments are often placed in the scale house 

ise, filiz hasarını tespit etmek ve buğ-
day ile undaki Alfa-amilaz aktivitelerini 
ölçmek için geliştirilmiş bir metottur. 
Değirmenlerde, bilinmeyen filizlenmiş 
taneciklerin değirmen içerisine girme-
sini önlemek, en uygun aktivite seviye-
sine ulaşılması için karıştırmak ve ilgili 
özellikleri karşılayıp karşılamadığından 
emin olmak için unu analiz etmek ama-
cıyla kullanılmaktadır. Alfa-amilazın, 
aktivitesinde doğrusal hareket etme-
diğini belirtmekte fayda var. Mevcut 
enzim miktarındaki küçük değişiklikler, 
fırınlarda çok ciddi sorunlara neden 
olabilir. Öğütme tesisleri, düşme sa-
yısını çok yakından takip eder. Düşme 
sayısı testinin doğruluk ve kesinliğinin 
sağlanmasına yardımcı olan ve ICC, 
ISO ve AACCI onaylı araçlar ve metot-
lar bulunmaktadır. 

Glüten içeriği ve kalitesi, test edilmesi 
gereken kilit özelliklerdir. Glütenin miktarının tespiti için kulla-
nılan geleneksel metot elde yıkamak olmuştur. Bu metodun 
yerini artık yeniden üretim ve yinelenebilirliği arttıran uluslara-
rası anlamda kabul görmüş otomatik glüten yıkama metodu 
almıştır. Glüten miktarı, her ne kadar önemli olsa da son kul-
lanıma uygunluğunu belirlemek için yeterli bir kıstas değildir; 
zira aynı glüten miktarına sahip unlar, glüten kalitelerindeki 
farklılıklar nedeniyle çeşitli farklılıklar gösterebilir. Glüten En-
deks parametresi gibi ölçüm kriterleri, öğütme tesisi ve de 
pişirici için çok faydalı ek bilgiler sağlamaktadır. 

Nem ve protein, genelde yakın kızılaltı gereçlerle (NIR) 
ölçülmektedir. NIR, eski fırın ve ıslak kimyasal metotları-
nın yerini almakla birlikte bir dakikadan daha kısa sürede 
sonuç vermektedir. Daha yeni NIR gereçleri ise, daha 
hızlı, güvenli olmaları ve kullanımlarının daha kolay ol-
ması gibi ek faydaları sayesinde referans metotlar ka-
dar kesin sonuçlar sağlamaktadırlar. Nem ve proteinin 
yanı sıra NIR gereçleri, glüten ve ek parametrelere ilişkin 
tahminler de vermektedir ve bazı NIR gereçleri ayrıca 
hektolitre ağırlık modülleri ile donatılabilmektedir. Hız, 
değirmenlerin daha fazla ölçüm yapabilmesini ve böyle-
likle değirmenlerin daha kontrollü ve güvenli işletilmesini 
sağlamaktadır. Bu gereçler genellikle ölçek hücresine 
yerleştirilerek, değirmenlerin, son kullanım amacı doğrul-
tusunda buğdayı test etmesini hatta ambara koymasına 
imkan sağlamaktadır. 

NIR teknolojisi ayrıca, hat içerisinde gerçek zamanlı 
ölçüm yapılması, değiştirme esnasında gerekli olan de-
ğirmen düzenlemelerinin sayısını azaltmak suretiyle değir-
menin daha etkili bir şekilde işletilmesini sağlamak ama-
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allowing mills to test and even bin wheat according to 
end-use.

NIR technology can also be used for real-time mea-
surements in-line, to blend wheat to a consistent pro-
tein content to help the mill run efficiently by reducing the 
number of mill modifications required at changeover. In-
line NIR sensors are then permanently installed in pipes 
or chutes, constantly measuring characteristics as mois-
ture and protein as the wheat flows. They can also be 
connected to control systems for automation.

New high frequency grain moisture meters are being 
used to monitor the temper process to obtain optimal 
flour release. These new meters are based on two re-
cent developments – the Unified Grain Moisture Algo-
rithm (UGMA) and identification and use of an optimal 
frequency of 149MHz. 

OPTIMIZING MILL PERFORMANCE
 WITH MEASUREMENTS
The milling process requires constant monitoring – 

especially at grain change overs. In-process NIR instru-
ments allow millers to blend grain to a specific targeted 
protein while other instruments monitor flour properties. 
The in-process NIR monitors provide real-time stream-
ing results for moisture, ash and protein allowing mill-
ers to readily blend flour streams to meet specifications. 
The measurement of ash in particular is a key indicator 
of yield and is the parameter most often optimized. A 
reduction of ash variation can produce many extra tons 
of flour in a year thereby paying for instrument costs 
in a relatively short 
period of time. Af-
ter payoff, the gains 
go directly to the 
bottom line. Some 
of the newer in-
process systems 
incorporate a built-
in camera which 
measures specks. 
This allows millers 
to detect broken 
sieves as soon as 
they happen thereby 
eliminating wasted 
production time. At-
line and lab based 
systems perform 
similar functions – 
just not in the pro-
cess. However, the 
instruments are 

cıyla buğdayın kıvamlı protein içeriğiyle karıştırılması için 
de kullanılmaktadır. Hat içerisindeki NIR sensörleri, daha 
sonra kalıcı olarak borulara veya oluklara yerleştirilerek 
buğdayın sahip olduğu nem ve protein gibi özellikleri sü-
rekli ölçerler. Bu sensörler ayrıca otomasyon amacıyla 
kontrol sistemlerine de bağlanabilir.  

Yeni yüksek frekanslı tanecik nem sayaçları, en iyi un 
salınımını elde etmek amacıyla kıvam verme sürecini iz-
lemek için kullanılmaktadır. Bu yeni sayaçlar, iki güncel 
gelişmeye dayanmaktadır: Birleştirilmiş Tanecik Nem Al-
goritması( UGMA) ve e149Mhz’lik en iyi frekansın tespiti 
ve kullanılması. 

ÖLÇÜMLERLE DEĞİRMEN PERFORMANSININ 
EN İYİ HALE GETİRİLMESİ
Tanecik değişiklikleri başta olmak üzere öğütme süreci 

için düzenli bir izleme gereklidir. Süreç içi NIR gereçleri, 
öğütme tesislerinin, tanecikleri belirlenmiş hedef protein-
lerle karıştırmasını sağlarken diğer gereçler de un özellik-
lerinin izlenmesini sağlamaktadır. Süreç içi NIR monitörle-
ri, nem kül ve proteinlere ilişkin gerçek zamanlı ve sürekli 
sonuçlar vererek öğütme tesislerinin, unu, gerekli özel-
likleri karşılayacak şekilde kolaylıkla karıştırmasını sağlar. 
Özellikle de kül ölçümü, mayaya ilişkin kilit bir gösterge 
olmasının yanı sıra genellikle en iyi şekilde kullanılan pa-
rametre olma özelliğine de sahiptir. Kül varyasyonunun 
azaltılması bir yılda tonlarca ekstra un üretilmesine ve 
böylelikle nispeten kısa bir süre içerisinde gereç maliyet-
lerinin amorti edilmesini sağlar. Bazı yeni süreç içi sistem-
ler, partikülleri ölçen dahili bir kamera içermektedir. Bu 
sistem, öğütme tesislerinin, eleklerde meydana gelen bir 

arızayı hemen tespit 
etmesine ve üre-
timde meydana ge-
lebilecek herhangi 
bir zaman kaybının 
önüne geçmesine 
olanak sağlamakta-
dır. İmalat hattı ve 
laboratuvar temelli 
sistemler de benzer 
fonksiyonlar sağ-
lasa da süreç es-
nasında bu hizmeti 
sunamamaktad ı r. 
Bununla birlikte il-
gili gereçler, buğday 
ve unun tamamını 
analiz edebildiği ve 
hatta karışımları pi-
şirebildiği için çok 
yönlü olma avanta-
jına sahiptir. 
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more versatile as they can often analyze whole wheat, 
flour, and even bake mixes.

Falling Number and gluten testing needs to be per-
formed also on the finished flour, to verify the quality be-
fore shipping to customers. In addition several rheological 
measurements are commonly performed, such as water 
absorption, dough development time, mixing tolerance, 
stability and others. Changes in these characteristics will 
have an impact on how the flour behaves in the bak-
ery, so it’s important to maintain consistency over time. 
The traditional method for determining these parameters 
takes about 20 minutes to perform. The new AACCI ap-
proved high speed method is twice as fast, measures 
at higher RPMs which more closely emulates today’s 
commercial dough mixers, and more readily resolves the 
development peak. These rheological measurements are 
used to monitor flour produced and prior to load-out. The 
results on flours and streams can be “virtually” blended 
using some specialty software. This allows millers to cre-
ate flour with the necessary properties without having to 
run tests on every potential blend.

Milling flour is a complex process. It continues to 
evolve despite the fact that it is one of humanities’ most 
ancient endeavors. There are many recent developments 
and useful tools that help millers optimize grain purchas-
ing, milling, and ensure that their customers receive a 
flour of consistent quality capable of making good fin-
ished products.

Ürünün müşteriye teslim edilmeden önce kalite kontrolü-
ne tabi tutulmasını sağlamak amacıyla bitmiş un üzerinde 
düşme sayısı ve glüten testleri gerçekleştirilmelidir. Bu-
nunla birlikte, su emilimi, hamur gelişim süresi, karıştırma 
toleransı, istikrar ve bunun gibi çeşitli reolojik ölçümler de 
sıklıkla yapılmaktadır. Bu özelliklerde yapılacak herhangi 
bir değişiklik hamurun pişirilme esnasında vereceği tep-
ki üzerinde etkili olacaktır; bu nedenle uzun süreli istikrar 
sağlanması önemlidir. Bu parametrelerin belirlenmesi için 
kullanılan geleneksel metotlar yaklaşık 20 dakikada uygu-
lanmaktadır. AACCI onaylı yeni yüksek hızlı metot ise iki kat 
daha hızlı olup daha yüksek RPM’lerde ölçüm yapabilmek-
tedir. Bu da günümüzün ticari hamur karıştırıcıları ile reka-
bet edebildiği ve gelişim konusunda zirveye ulaşmaya ha-
zır olunduğunu göstermektedir. Bu reolojik ölçümler, unun, 
üretim esnasında ve nakliye öncesinde izlenmesine olanak 
sağlamaktadır. Un ve akışlara ilişkin bu sonuçlar bazı özel 
yazılımlar kullanmak suretiyle “sanal” olarak harmanlana-
bilmektedir. Böylece öğütme tesislerinin, her potansiyel 
karışım için test yapmasına gerek kalmaksızın gerekli özel-
liklere sahip unu elde edebilmesini mümkün kılmaktadır. 

Un öğütmek karmaşık bir işlemdir. Bu işlem, insanoğlu-
nun en eski faaliyetlerinden biri olduğu gerçeğine rağmen 
her geçen gün gelişmeye devam etmektedir. Günümüz-
de, öğütme tesislerinin, tanecik satın alımı ve öğütme gibi 
süreçleri en iyi şekilde yürütmesini ve bu sayede müşte-
rilerinin kaliteli son ürün imal edebilmelerine imkan vere-
cek derecede kalitesinden taviz vermeyen un almalarını 
sağlayan güncel gelişmeler ve yararlı araçlar mevcuttur.
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The number of registered millers in Kenya is 103. Estimated total 
installed corn milling capacity is 1,62-1,77 million tons. Production 
capacity of the largest 19 mills in the country is equal to 85-90 per-
cent of total corn milling capacity. Most of the mills in Tanzania are 
village mills in rural areas. There are approximately 45-50 rice mills 
and 70-80 corn mills in the country.

Kenya’daki kayıtlı mısır değirmeni sayısı 103’tür. Tahmin edilen ku-
rulu mısır öğütme kapasitesi ise yıllık 1,62-1,77 milyon ton arasın-
dadır. Ülkedeki en büyük 19 değirmenin üretim kapasitesi, toplam 
mısır öğütme kapasitesinin yüzde 85-90’ına karşılık gelmektedir. 
Tanzanya’daki değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğunu ise kırsal 
alanlardaki köy değirmenleri oluşturmaktadır. Ülkede yaklaşık 40-50 
pirinç değirmeni, 70-80 adet de mısır değirmeni bulunmaktadır.

Kenya ve Tanzanya’da 
Tahıl ve Un Pazarı

One of the biggest countries of East-
ern Africa, Kenya has also one of the 
most rapidly increasing populations. 
Its capital is Nairobi, one of the largest 
cities of the region. Neighboring Ethio-
pia in the North, Sudan in the North-
west, Uganda in the West, Tanzania 
in the South and Somali in Northeast, 
Kenya lays through Indian Ocean in 
the East. Recording increasing grain 

Doğu Afrika’nın en büyük ülkelerin-
den biri olan Kenya, nüfusu en hız-
lı artan ülkelerden biridir. Başkenti 
bölgenin en büyük şehirlerinden biri 
olan Nairobi’dir. Kuzeyde Etiyopya, 
Kuzeybatıda Sudan, Batıda Uganda, 
Güneyde Tanzanya ve Kuzeydoğuda 
Somali ile komşu olan Kenya, aynı za-
manda doğusunda Hint Okyanusu’na 
da uzanmaktadır. Hububat üretiminde 

GRAIN AND FLOUR MARKET 
IN KENYA AND TANZANIA
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production, Kenya imports grain in order to meet increas-
ing consumption amount, especially of wheat. 

One of the poorest countries in the world, United Re-
public of Tanzania has a surface area of 883.749 km² and 
population of 45 million; this makes it one of the largest 
countries of East Africa. Tanzania resulted from uniting of 
two independent countries as Tanganyika and Zanzibar 
in April 1964. Its capital is Dodomo. Its largest city is 
Darussalam, also the old capital. Economy of Tanzania 
depends largely on agriculture. Primary agricultural prod-
ucts in the country are wheat, millet, cassava and corn. 
On coastal areas and Zanzibar, largely rice is produced. 
Primary trade plants are sisal hemp, cotton, coffee, tea 
and tobacco. 

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK 
It is a general opinion that Kenya, which became inde-

pendent from Britain on 12 December 1963, will have a 
significant role in uniting the country with local business 
world, transportation network and global trade. In Ke-
nya, which has a population of 45,9 million (2015 fore-
cast), population becomes intense largely in center and 
western region covering efficient areas in terms of agri-
culture. At the same time, Kenya is facing domestic com-
petence in the region. This competence is largely resulted 
from Tanzania which made economic reforms for market 
economics and Uganda which has showed a significant 
economic growth in the recent years. Members of Eastern 
Africa Council (EAC), these three countries became more 
and more dependent to each other as a result of customs 
unions on 1 January 2005. 

According to the data dated 2011, the share of industry 
in GDP is 14,9 percent and it is 66,1 percent for services. 
Nearly 75 percent of employment is in agriculture and 
25 percent in industry and services. Share of services 
in the country’s economy is higher than other countries. 
The reason is that the country has lively tourism industry 
and fertile lands instead of mines as natural sources in 
contrast to the other African countries. Communication, 
banking and tourism industries become prominent in ser-
vices industry. Trade and transportation are also other 
sub-industries contributing to services industry. 

Industrialization is one of the significant targets of 
the country; but after gaining independence, there has 
been any significant movement in this area. Industry 
has centered on the three large cities Nairobi, Mom-
basa and Kisumu. In manufacturing industry, milling, 
beer manufacturing, milk and sugar refining sectors 
are prominent. Kenya produces petroleum products 
through refining in Mombasa and has a significant ce-
ment production capacity. 

giderek artan miktarlar kaydeden Kenya, başta buğday 
olmak üzere yükselen tüketim miktarını karşılamak ama-
cıyla hububat ithalatına gitmektedir. 

Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Birleşik Tan-
zanya Cumhuriyeti, 883.749 km² yüzölçümü ve 45 milyo-
na yaklaşan nüfusu ile Doğu Afrika bölgesinin en büyük 
ülkelerinden birisidir. Tanzanya Nisan 1964’te Tangani-
ka ve Zanzibar adlı iki bağımsız devletin birleşmesinden 
meydana gelmiştir. Başkenti Dodomo'dur. En büyük kenti 
ise aynı zamanda eski başkent olan Darüsselam'dır. Tan-
zanya ekonomisi, esas itibariyle tarıma dayalıdır. Ülkede 
üretimi gerçekleştirilen başlıca tarım ürünleri şunlardır: 
buğday, akdarı, manyok ve mısır. Kıyılarda ve Zanzibar’da 
ise ağırlıklı olarak pirinç yetiştirilir. Başlıca ticaret bitkileri 
sisal keneviri, pamuk, kahve, çay ve tütündür. 

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Bağımsızlığını 12 Aralık 1963 yılında İngilizlerden alan 

Kenya’nın gelecekte bölgenin yerel iş dünyası, ulaşım 
ağı ve dünya ticareti ile bütünleşmesinde başlıca rol oy-
nayacağı kanaati hâkimdir. 45,9 milyonluk nüfusa (2015 
tahmini) sahip olan Kenya’da, nüfusun büyük ölçüde 
merkezde ve tarım bakımından daha verimli alanları kap-
sayan batı bölgelerde yoğunlaşmış olduğu görülmekte-
dir. Kenya, aynı zamanda bulunduğu coğrafyada bölge 
içi rekabet ile karşı karşıyadır, bu rekabet son yıllarda 
önemli ölçüde ekonomik büyüme gösteren Uganda ile 
piyasa ekonomisi yolunda ekonomik reformlara imza 
atan Tanzanya’dan kaynaklanmaktadır. Doğu Afrika 
Topluluğu (EAC) üyesi bu üç ülke, 1 Ocak 2005 tarih-
li gümrük birliği sonucunda birbirlerine her geçen gün 
daha da bağımlı hale gelmektedir.

2011 yılı verilerine göre, ülkede GSYİH içinde sanayi-
nin payı %14,9, hizmetlerin payı ise %66,1 şeklindedir. 
İstihdamın yaklaşık %75’i tarım sektöründe ve %25’i de 
sanayi ve hizmetler sektöründe yer almaktadır. Ülkenin 
ekonomik yapısında hizmetlerin payı diğer bölge ülkelere 
kıyasla daha yüksektir.  Bunun sebebi diğer Afrika ülkele-
rinin tersine doğal zenginlikleri arasında madenlerden zi-
yade verimli toprakların bulunması ve turizm sektörünün 
canlı olmasıdır. Hizmetler sektöründe iletişim, bankacılık 
ve turizm sektörleri ön plana çıkmaktadır. Ticaret ve taşı-
macılık da yine hizmetler sektörüne katkı sağlayan önemli 
alt sektörlerdir.

Sanayileşme ülkenin önemli hedeflerinden birisi olmak-
la birlikte, bağımsızlığın kazanılmasından bu güne dek bu 
alanda önemli bir ilerleme sağlanamamıştır. Sanayi sek-
törü üç büyük kent olan Nairobi, Mombasa ve Kisumu’da 
yoğunlaşmıştır. İmalat sanayinde değirmencilik, bira üre-
timi, süt ve şeker rafinasyonu gibi gıda işleme sanayi 
ön plandadır. Kenya Mombasa’da rafineri yoluyla petrol 
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There are mining sources in significant number and 
available for trade in Tanzania. Tanzanian economy large-
ly depends on agriculture, mining (gold) and tourism. 
Fishing is also one of the means of living for public. Ser-
vices industry in the country has developed rapidly in the 
recent years and covers half of GDP. Growth in services 
industry is resulted largely from developments in tourism, 
telecommunication and finance industry. 

THE PLACE AND IMPORTANCE 
OF AGRICULTURE 
Agriculture industry in Kenya covers 24,5 percent of 

GDP as to the estimates in 2011. Agriculture provides 
employment directly and indirectly. Agriculture industry 
largely consists of small businesses that families oper-
ated for their own needs or commercial reasons. 77 
percent of working class is employed in agriculture. Ag-
ricultural products are exported mostly as raw or semi-
processed and agricultural exports covers 22 percent of 
total export amount. 

Agriculture industry in the country has a labor-intensive 
system. Agricultural production is highly dependent on 
weather conditions. There are empty areas in the coun-
try, small family businesses operating on 0,9 and 3 hect-
are forms the greater part of agricultural businesses. 70 
percent of grain areas in the country are cultivated manu-
ally, 20 percent is with animal force and remaining 10 is 
with tractor; and the production is largely dependent on 
rainfall. 

Fertile agricultural lands of Kenya are located on mid-
dle or western parts of the country. Kenya is a significant 
producer of cabbage, onion and mango as well as tea 
and coffee. Agriculture is done in areas of less than 2 
hectare in Kenya. These small farms are equal to 75 per-
cent of production in the country. In most of the small 
farmers, corn, potato, banana, beans and peas are cul-
tivated. 

Food production in Tanzania is largely dependent on small 
farms/farmers and rainfall. Due to irregular rainfall, there is 
food deficit in the country nearly every year. Yields are low 
due to insufficient and of poor quality agricultural input such 
as fertilizer and seed and also pests seen frequently. Since 
transportation substructure is weak, transportation from 
food producing regions to those in food deficit cannot be 
realized. This also increases price pressure. 

Primary products manufactured in Tanzania are coffee, 
tea, cashew, sisal, cotton, tobacco and sugar; and also 
subtropical fruits and vegetables, meat, dairy products, 
peanut, vanilla, black pepper and other spices in signifi-
cant amount. 

ürünleri üretmekte olup, önemli bir çimento üretim kapa-
sitesine de sahiptir.

Tanzanya’da ise büyük miktarda ve ticari olarak kullanı-
labilir maden kaynakları mevcuttur. Tanzanya ekonomisi, 
büyük oranda tarım, madencilik (altın) ve turizme dayan-
maktadır. Balıkçılık da halkın önemli geçim kaynakların-
dan birisidir. Ülkede hizmetler sektörü son yıllarda hızla 
gelişmiş olup, hâlihazırda GSYİH’nin yarısını oluşturmak-
tadır. Hizmet sektöründeki büyüme büyük ölçüde turizm, 
telekomünikasyon ve finans sektöründe yaşanan geliş-
melerden kaynaklanmaktadır.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ 
Kenya’da tarım sektörü 2011 yılı tahminlerine göre 

GSYİH’nın %24,5’ini oluşturmaktadır. Tarım doğrudan 
ve dolaylı olarak istihdamı sağlamaktadır. Tarım sektörü 
önemli ölçüde ailelerin kendi ihtiyaçları için veya ticari 
amaçlı üretim yaptıkları küçük işletmelerden oluşmakta-
dır. Çalışan nüfusun % 77’si tarımda istihdam edilmekte-
dir. Tarımsal ürünler büyük oranda ham olarak veya yarı 
işlenmiş olarak ihraç edilmekte ve tarım ihracatı toplam 
ihracatın % 22’sini oluşturmaktadır.

Ülkede tarım sektörü büyük oranda emek yoğun bir ya-
pıya sahiptir. Tarımsal üretim ise büyük ölçüde hava koşul-
larına bağlıdır. Ülkede büyük miktarda işlenmeyen araziler 
mevcut olup, tarımsal işletmelerin çoğunluğunu ortalama 
0,9 ile 3 hektar arazi işleyen küçük aile işletmeleri oluştur-
maktadır. Ülkede hububat arazilerinin yaklaşık % 70’i elle, 
% 20’si hayvan gücüyle ve geri kalan % 10’u traktörle iş-
lenmektedir ve üretim büyük oranda yağmura bağlıdır.

Kenya’nın verimli tarım alanları, ülkenin orta ve batı 
kısmında yer almaktadır. Kenya, çay ve kahvenin yanı 
sıra lahana, soğan ve mango gibi ürünlerin de önemli bir 
üreticisidir. Kenya’da tarım ağırlıklı olarak 2 hektardan az 
alanlarda yapılmaktadır. Bu küçük çiftlikler ülkedeki üreti-
min ortalama yüzde 75’ine karşılık gelmektedir. Ülkedeki 
küçük çiftliklerin çoğunda ise mısır, patates, muz, fasulye 
ve bezelye yetiştirilmektedir. 

Tanzanya’daki gıda üretimi ise büyük oranda küçük 
çiftliklere/çiftçilere ve yağmura bağlıdır. Düzensiz yağ-
murlar nedeniyle, ülkede nerdeyse her yıl gıda açığı ya-
şanmaktadır. Mahsul verimi, gübre, tohum gibi yetersiz 
ve kalitesiz tarımsal girdi eksikliği ve sık sık ortaya çıkan 
zararlı böcekler nedeniyle düşüktür. Ulaşım alt yapısının 
zayıf olması nedeniyle gıda üretimi olan bölgelerden gıda 
ihtiyacı olan bölgelere dağıtım yapılamamaktadır. Bu da 
fiyat baskısını artırmaktadır.

Tanzanya’da üretilen başlıca ürünler, kahve, çay, kaju, 
sisal, pamuk, tütün ve şekerdir. Ayrıca, önemli miktarda 
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GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION 
IN KENYA 
When the data of US Department of Agriculture, Foreign 

Agricultural Service (USDA FAS) examined, it is seen that 
the highest amount in grain production of Kenya belongs 
to corn. Rising to 3,2 million tons in 2006/07 season, corn 
production declined below to 3 million in the following 
three season and is realized as 3,4 million tons by increas-
ing again in 2010/11. Recorded as 3,3 million in 2011/12 
and 2012/13 season, corn production reduced to 2,8 mil-
lion tons in 2013/14 season. It is expected that corn pro-
duction which is realized as 2,6 million tons in 2014/15 
season will be 2,8 million tons in 2015/16 season. 

Corn consumption of Kenya is parallel with corn pro-
duction. However it is seen that production amount is not 
sufficient with consumption amount. Corn consumption 
which increased to 3,2 million tons in 2006/07 reached 
to 3,4 million tons in 2008/09 and 3,7 million tons in 
2011/12. Corn consumption which reduced to 3,6 million 
tons in 2012/13 and 2013/14 seasons increased to 3,7 
million tons in 2014/15. It is forecasted that this amount 
will remain in 2015/16 season. 

The second highest amount in Kenya’s grain produc-
tion belongs to wheat. Increasing to 225 thousand tons 
in 2005/06 season, wheat production reduced below to 
250 thousand tons in the following two seasons although 
it increased to 300 thousand tons in 2006/07. Follow-
ing an unsteady graphic, wheat production reached 512 
thousand tons with a significant increase in 2009/10 and 
reduced again in 2010/11 and 2011/12 seasons. In-
creasing to 442 thousand tons in 2012/13 and 486 thou-
sand tons in 2013/14, wheat production was recorded 
as 415 thousand tons in 2014/15. Forecasted production 
amount for 2015/16 is 420 thousand tons. 

It is seen that wheat consumption of Kenya gradually 
increases and exceeds production amount. Consuming 
less than 1 million tons between 2003/04 and 2008/09, 
Kenya gradually increased its consumption amount 
which was 1 million tons in 2008/09 and reached a con-
sumption amount of 1,8 million tons in 2013/14. Con-
sumption amount which was recorded as 1,8 million tons 
in 2014/15 season is forecasted to reach to 1,9 million 
tons in 2015/16 season. 

Another important product in grain production and con-
sumption of Kenya is rice. Following very low amounts in 
rice production, Kenya reached highest production amount 
with 81 thousand tons in 2012/13 season between 2003/04 
and 2014/15 seasons. Producing 10 thousand tons of rice 
in 2014/15 season, Kenya is expected to reach a produc-
tion amount of 75 thousand tons in 2015/16 season. 

subtropikal meyve ve sebze, et, süt ürünleri, yer fıstığı, 
vanilya, karabiber ve diğer baharatlar üretilmektedir.

KENYA’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA 

FAS) verileri incelendiğinde Kenya’nın hububat üreti-
minde en yüksek miktarın mısıra ait olduğu görülmek-
tedir. 2006/07 sezonunda 3,2 milyon tona yükselen 
mısır üretimi sonraki üç sezonda 3 milyon tonun altına 
düşmüş ve 2010/11 sezonunda tekrar yükselerek 3,4 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2011/12 ve 2012/13 
sezonlarında 3,3 milyon ton olarak kaydedilen mısır üre-
timi 2013/14 sezonunda ise 2,8 milyon tona gerilemiştir. 
2014/15 sezonunda 2,6 milyon ton olarak gerçekleşen 
mısır üretiminin, 2015/16 sezonunda ise 2,8 milyon ton 
olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Kenya’nın mısır tüketiminde üretimdekine benzer ra-
kamlar söz konusudur.  Ancak üretim miktarının tüketimi 
karşılamaya yetmediği görülmektedir. 2006/07 sezo-
nunda 3,2 milyon tona yükselen mısır tüketimi 2008/09 
sezonunda 3,4 milyon tona, 2011/12 sezonundaysa 3,7 
milyon tona ulaşmıştır. 2012/13 ve 2013/14 sezonların-
da bir miktar gerileyerek 3,6 milyon tona düşen mısır 
tüketimi 2014/15 sezonunda tekrar 3,7 milyon tona yük-
selmiştir. 2015/16 sezonunda ise bu miktarın korunaca-
ğı öngörülmektedir.  

Kenya’nın hububat üretiminde ikinci en yüksek miktarın 
buğdaya ait olduğu görülmektedir. 2005/06 sezonunda 
225 bin tona yükselen buğday üretimi 2006/07 sezonun-
da 300 bin tona yükselse de sonraki 2 sezon tekrar 250 
bin tonun altına gerilemiştir. Dengeli bir grafik izlemeyen 
buğday üretimi, 2009/10 sezonunda ciddi bir yükselişle 
512 bin tona ulaşmış ve 2010/11 ile 2011/12 sezonla-
rında tekrar düşüş göstermiştir. 2012/13 sezonunda 442 
bin ton, 2013/14 sezonunda ise 486 bin tona yükselen 
buğday üretimi 2014/15 sezonunda 415 bin ton olarak 
kaydedilmiştir. 2015/16 sezonu için öngörülen üretim 
miktarı ise 420 bin tondur.  

Kenya’nın buğday tüketiminin giderek arttığı ve üre-
tim miktarını bir hayli aştığı görülmektedir. 2003/04 ve 
2008/09 sezonları arasında 1 milyon tonun altında buğ-
day tüketimi gerçekleştiren Kenya, 2008/09 sezonunda 
1 milyon ton olan tüketim miktarını istikrarlı şekilde artır-
mış ve 2013/14 sezonunda 1,8 milyon tonluk tüketime 
ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda da 1,8 milyon ton olarak 
kaydedilen tüketim miktarının 2015/16 sezonunda ise 1,9 
milyon tona ulaşması öngörülmektedir. 

Ülkedeki hububat üretim ve tüketiminde bir diğer 
önemli ürün ise pirinçtir. Pirinç üretiminde oldukça düşük 
rakamlar izleyen Kenya, 2003/04 ve 2014/15 sezonları 
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Rice consumption of Kenya is much higher than pro-
duction amount. Reaching to 335 thousand tons in 
2006/07, rice consumption reached to 400 thousand 
tons in 2010/11. Increasing steadily since 2010/11 sea-
son, rice consumption reached to 495 thousand tons in 
2014/15 season. Forecasted consumption amount is 
500 thousand tons in 2015/16 season. 

Production amount of grain products such as sorghum, 
barley and millet is low in Kenya. Sorghum production 
amount was between 120 and 167 thousand tons from 

arasında en yüksek üretim miktarına 81 bin tonla 2012/13 
sezonunda ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda 10 bin ton pi-
rinç üreten Kenya’nın 2015/16 sezonunda 75 bin tonluk 
üretim miktarına ulaşması beklenmektedir. Kenya’nın pi-
rinç tüketiminde ise üretimdekine kıyasla oldukça yüksek 
rakamlar izlenmektedir. 2006/07 sezonunda 335 bin tona 
ulaşan pirinç tüketimi 2010/11 sezonunda 400 bin tona 
ulaşmıştır. 2010/11 sezonundan itibaren istikrarlı şekil-
de yükselen pirinç tüketimi 2014/15 sezonunda 495 bin 
tona ulaşmıştır. 2015/16 sezonu için öngörülen tüketim 
miktarı ise 500 bin tondur. 
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2010/11 to 2014/15 seasons and it is forecasted that 140 
thousand tons of sorghum will be produced in 2015/16 
season. Sorghum consumption amount slightly exceeds 
production amount. Barley production and consumption 
amount is below 100 thousand tons. 

GRAIN PRODUCTION AND 
CONSUMPTION IN TANZANIA 
When the data of US Department of Agriculture, For-

eign Agricultural Service (USDA FAS) examined, it is seen 
that the highest amount in grain production of Tanzania 
belongs to corn. Corn production which was 2,3 million 
tons in 2003/04 season increased in the following sea-
sons and reached 3,3 million tons in 2009/10 season. 
Corn production amount which exceeded 4 million ton 
in 2010/11 and 2011/12 increased to 5,1 million ton in 
2012/13 season. In the following seasons, corn produc-
tion was recorded as 5,3 million tons in 2013/14 season 
and 5 million tons in 2015/16 season. Corn production 
was recorded as 5,3 million tons in 2013/14 season and 
5 million tons in 2014/15 season. Forecasted corn pro-
duction amount for 2015/16 season is 5,5 million tons. 

Corn consumption amount is parallel with production 
amount. Corn consumption which was 2,6 million tons in 
2003/04 season increased above 3 million tons and was 
recorded as 3,7 million tons in 2009/10 season. Exceed-
ing over 4 million tons in 2010/11 and 2011/12 seasons, 
corn consumption reached 5 million tons in 2012/13 and 
2013/14 season. Forecasted corn consumption amount 
for 2015/16 season is 5 million tons. 

The second highest amount in grain production of Tan-
zania belongs to rice.  Reaching 818 thousand tons in 
2006/07 season, rice production increased to 1,3 million 
tons in 2010/11 season and 1,4 million tons in2011/12 
season. Declining a little in 2012/13 season, rice produc-
tion increased to 1,4 million ton in 2013/14 season again. 
Being recorded as 1,7 million ton in 2014/15 season, 
rice production is forecasted to reach 1,3 million ton in 
2015/16 season. 

Rice consumption of Tanzania is gradually increasing. 
Rice consumption which was 920 thousand tons in 2003/04 
season declined a little and increased to 951 thousand tons 
in 2007/08 season. Rice consumption which was 960 thou-
sand tons in 2008/09 and 2009/10 seasons, increased to 
1,3 million ton in 2010/11 season. It reached to 1,5 million 
ton in 2011/12 and 1,6 million ton in 2013/14 season. Be-
ing recorded as 1,7 million ton in 2014/15 season, rice con-
sumption is forecasted to be 1,5 million in 2015/16 season.  

Another important product in grain production and 
consumption of Tanzania is sorghum. Sorghum produc-

Kenya’da sorgum, arpa ve darı gibi hububat ürünlerinin 
üretiminde düşük rakamlar söz konusudur. Sorgum üreti-
minde 2010/11 ve 2014/15 sezonları arasında 120 ile 167 
bin ton arasında değişen miktarlarda üretim yapılmış ve 
2015/16 sezonunda ise 140 bin ton üretim yapılacağı ön 
görülmektedir. Sorgum tüketim miktarı ise üretim miktarını 
bir miktar da olsa aşmaktadır. Arpa ve darı üretim ve tüke-
timinde ise 100 bin tonun altında miktarlar söz konusudur. 

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

verileri incelendiğinde Tanzanya’nın hububat üretiminde en 
yüksek miktarın mısıra ait olduğu görülmektedir. 2003/04 
sezonunda 2,3 milyon ton olan mısır üretimi, sonraki se-
zonlarda yükselmiş ve 2009/10 sezonunda 3,3 milyon 
tona ulaşmıştır. 2010/11 ve 2011/12 sezonlarında 4 milyon 
tonu aşan mısır üretim miktarı, 2012/13 sezonunda 5,1 
milyon tona yükselmiştir. Sonraki sezonlarda mısır üretimi 
2013/14 sezonunda 5,3 milyon ton, 2015/15 sezonunda 
ise 5 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2015/16 sezonu için 
öngörülen mısır üretim miktarı ise 5,5 milyon tondur.

 
Tanzanya’nın mısır tüketiminde üretimdekine benzer 

miktarlar söz konusudur. 2003/04 sezonunda 2,6 milyon 
ton olan mısır tüketimi, sonraki sezonlarda 3 milyon tonun 
üzerine çıkmış ve 2009/10 sezonunda 3,7 milyon ton ola-
rak kaydedilmiştir. 2010/11 ve 2011/12 sezonlarında 4 mil-
yon tonu aşan mısır tüketim miktarı, 2012/13 ve 2013/14 
sezonlarında 5 milyon tona ulaşmıştır. 2015/16 sezonu için 
öngörülen mısır tüketim miktarı ise 5 milyon tondur. 

Tanzanya’nın hububat üretiminde ikinci en yüksek mik-
tarın pirince ait olduğu görülmektedir. 2006/07 sezonun-
da 818 bin tona ulaşan pirinç üretimi, 2010/11 sezonun-
da 1,3 milyon tona, 2011/12 sezonunda ise 1,4 milyon 
tona yükselmiştir. 2012/13 sezonunda bir miktar düşen 
pirinç üretimi, 2013/14 sezonunda tekrar 1,4 milyon tona 
yükselmiştir. 2014/15 sezonunda 1,7 milyon ton olarak 
kaydedilen pirinç üretiminin, 2015/16 sezonunda 1,3 mil-
yon ton olacağı öngörülmektedir.

Tanzanya’nın pirinç tüketiminde ise giderek artan miktarlar 
söz konusudur. 2003/04 sezonunda 920 bin ton olan pirinç 
tüketimi, sonraki üç sezonda bir miktar düşse de 2007/08 
sezonunda tekrar 951 bin tona yükselmiştir. 2008/09 ve 
2009/10 sezonlarında 960 bin ton dolaylarında seyreden 
pirinç tüketimi 2010/11 sezonlarında 1,3 milyon tona yük-
selmiştir. 2011/12 sezonunda 1,5 milyon tona, 2013/14 se-
zonunda ise 1,6 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda 
1,7 milyon ton olarak kaydedilen pirinç tüketiminin, 2015/16 
sezonunda 1,5 milyon ton olacağı öngörülmektedir. 

Tanzanya’nın hububat üretim ve tüketiminde bir diğer 
önemli ürün ise sorgumdur. Sorgum üretimi 2003/04 



104 October • Ekim 2015

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

MILLER MAGAZINE

tion was recorded as 500 thousand tons in 2003/04 
season and increased above 700 thousand tons in the 
following seasons. It reached to 800 thousand tons in 
2010/11 season and remained as 800 thousand tons 
since that season. Being recorded as 840 thousand tons 
in 2014/15 season, sorghum production is forecasted to 
be 840 thousand tons in 2015/16 season. Sorghum con-
sumption is parallel with production amount. In 2014/15 
season, 825 thousand tons of sorghum was produced 
and this amount is forecasted to reach 850 thousand 
tons in 2015/16 season. 

sezonunda 500 bin ton olarak kaydedilmiş ve sonraki 
sezonlar zaman zaman 700 bin tonun üzerine çıkmış, 
2010/11 sezonunda ise 800 bin tona ulaşarak bu tarih-
ten itibaren hep 800 bin tonun üzerinde gerçekleşmiş-
tir. 2014/15 sezonunda 840 bin ton olarak kaydedilen 
sorgum üretiminin, 2015/16 sezonunda da 840 bin ton 
olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.  Sorgum tüketi-
minde ise üretimdekine paralel miktarlar söz konusudur. 
2014/15 sezonunda 825 bin ton sorgum tüketilmiştir; 
2015/16 sezonunda ise bu miktarın 850 bin tona yükse-
leceği öngörülmektedir. 
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In wheat production of Tanzania, the highest produc-
tion amount of the last 11 years is 113 thousand tons 
(2011/12). However, wheat consumption is gradually 
increasing. Reaching 802 thousand tons in 2009/10 
season, wheat consumption increased to 975 thousand 
tons in 2012/13 season. Being recorded as 950 thou-
sand tons in 2014/15 season, wheat consumption is 
forecasted to reach to 975 thousand tons in 2015/16 
season. Millet production of Tanzania changes as to 
years. In Tanzania where 350 thousand tons of millet 
was produced and consumed in 2014/15 season, it is 
forecasted that 350 thousand tons of millet will be pro-
duced and consumed again. 

GRAIN TRADE IN KENYA 
In Kenya where grain consumption increases gradu-

ally, grain import amount increases too as production 
cannot meet consumption. Wheat is the most import-
ed product in the country where grain trade is import 
based. Wheat import which is realized as 400 thousand 
tons between 2003/04 and 2004/05 seasons increased 
to 1,2 million tons in 2009/10 season and 1,5 million 
tons in 2011712 seasons. Declining to some extent in 
2012/13 season, wheat import reached to 1,4 million 
tons in 2013/14 and 1,5 million tons in 2014/15 sea-
son. Forecasted import amount in 2015/16 season is 
1,6 million tons. 

The second most important product in grain import 
of Kenya is rice. Rice import was realized as 200-300 
thousand tons between 2003/04 and 2009/10 seasons; 
and recorded as 305 thousand tons in 2010/11 season. 

Tanzanya’nın buğday üretiminde son 11 sezonun en 
yüksek üretim miktarı 113 bin tondur (2011/12). Ancak 
buğday tüketimi giderek artmaktadır. 2009/10 sezo-
nunda 802 bin tona ulaşan buğday tüketimi 2012/13 
sezonunda 904 bin tona yükselmiştir. 2014/15 sezo-
nunda 950 bin ton olarak kaydedilen buğday tüketiminin 
2015/16 sezonunda 975 bin tona ulaşması öngörülmek-
tedir. Tanzanya’nın darı üretim ve tüketiminde ise yıldan 
yıla yükselen miktarlar görülmektedir. 2014/15 sezonun-
da 350 bin ton darının üretilip tüketildiği Tanzanya’da, 
2015/16 sezonunda da 350 bin ton üretim ve tüketim 
gerçekleştirileceği öngörülmektedir. 

KENYA’DA TAHIL TİCARETİ
Hububat tüketiminin giderek arttığı Kenya’da, üretimin 

iç talebi karşılamaya yetmemesi nedeniyle tahıl ithalat 
miktarı da giderek artırmaktadır. Tahıl ticaretinin ithalat 
ağırlıklı olduğu ülkede, buğday en fazla ithal edilen ta-
hıl ürünüdür. 2003/04 ve 2004/05 sezonlarında 400 bin 
ton dolaylarında gerçekleşen buğday ithalatı, 2009/10 
sezonunda 1,2 milyon tona, 2011/12 sezonunda ise 1,5 
milyon tona yükselmiştir. 2012/13 sezonunda bir miktar 
düşen buğday ithalatı, 2013/14 sezonunda 1,4 milyon 
tona, 2014/15 sezonunda ise 1,5 milyon tona ulaşmış-
tır. 2015/16 sezonunda öngörülen ithalat miktarı ise 1,6 
milyon tondur. 

Kenya’nın hububat ithalatında ikinci önemli ürün pirinç-
tir. Pirinç ithalatı 2003/04 ve 2009/10 sezonları arasında 
200-300 bin ton civarında gerçekleşmiş ve 2010/11 se-
zonunda 305 bin ton olarak kaydedilmiştir. Pirinç ithalatı 
2011/12 sezonunda 425 bin tona, 2014/15 sezonunda 
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Rice import increased to 425 thousand tons in 2011/12 
season and 420 thousand tons in 2014/15 season. Fore-
casted amount for rice import in 2015/16 season is 430 
thousand tons. 

Despite increasing corn production, Kenya increases 
corn import amount too in order to meet high corn con-
sumption. Although corn import amount increases from 
time to time between 2003/04 and 2012/13 seasons, 
it stayed in low amounts. Being realized as 800 thou-
sand tons in 2013/14 season, corn import reached to 
900 thousand tons in 2014/15 season. Forecasted corn 
import amount in 2015/16 season is 1 million tons. The 
highest sorghum import amount of the last 11 season is 
reached with 109 thousand tons in 2012/13 season. 

GRAIN TRADE IN TANZANIA 
Grain trade of Tanzania is based on imports as it is in 

Kenya. Wheat is the most imported product in this coun-
try. According to the data of USDA, wheat import of Tan-
zania was realized as 345-544 thousand tons between 
2003/04 and 2008/09 seasons. 

Increasing to 720 thousand tons in 2009/10 season, 
wheat import increased to 945 thousand tons in 2012/13 
season. Reducing to 722 thousand tons in 2013/14 sea-
son, import amount increased again and reached to 940 
thousand tons. Forecasted wheat import for 2015/16 
season is 900 thousand tons.

Another imported grain product in Tanzania is rice. 

ise 420 bin tona yükselmiştir. 2015/16 sezonunda öngö-
rülen pirinç ithalat miktarı ise 430 bin tondur. 

Kenya, artan mısır üretimine karşın, yüksek mısır tüke-
timini karşılayabilmek adına gerçekleştirdiği ithalat mik-
tarını da artırmaktadır. Mısır ithalat miktarı, 2003/04 ve 
2012/13 sezonları arasında zaman zaman yükselse de 
düşük miktarda seyretmiştir. 2013/14 sezonunda 800 bin 
ton miktarında gerçekleşen mısır ithalatı 2014/15 sezo-
nunda 900 bin tona ulaşmıştır. 2015/16 sezonu için ön-
görülen mısır ithalat miktarı ise 1 milyon tondur. Sorgum 
ithalatında ise son 11 sezonun en yüksek miktarına 109 
bin tonla 2012/13 sezonunda ulaşılmıştır. 

TANZANYA’DA TAHIL TİCARETİ
Kenya’da olduğu gibi Tanzanya’da da ithalat temelli bir 

tahıl ticareti söz konusudur. Buğday, bu ülkede de en faz-
la ithal edilen üründür. USDA verilerine göre; Tanzanya’da 
buğday ithalatı 2003/04 ve 2008/09 sezonları arasında 
345-544 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2009/10 sezo-
nunda 720 bin tona yükselen buğday ithalatı, 2012/13 
sezonunda 945 bin tona yükselmiştir. 2013/14 sezo-
nunda 722 bin tona gerileyen ithalat,  2014/15 sezo-
nunda yeniden artışa geçmiş ve 940 bin tona ulaşmıştır. 
2015/16 sezonu için öngörülen buğday ithalat miktarı ise 
900 bin tondur. 

Tanzanya’nın ithalatını gerçekleştirdiği bir diğer hububat 
ürünü ise pirinçtir. Pirinç ithalatı, 2003/04 ve 2014/15 se-
zonları arasında 200 bin tonu aşmamıştır. 2011/12 sezo-
nunda 120 bin ton, 2012/13 ve 2013/14 sezonunda ise 
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Rice import did not exceeded 200 thousand tons be-
tween 2003/04 and 2014/15 seasons. It was realized 
as 120 thousand tons in 2011/12 season and 200 thou-
sand tons in 2012/13 and 2013/14 seasons. Rice im-
port which is recorded as 100 thousand tons in 2014/15 
season is forecasted to reach to 200 thousand tons in 
2015/16 season. 

FLOUR INDUSTRY IN KENYA AND TANZANIA 
Most preferred grain product as staple food is corn in 

Kenya. Corn flour is produced mostly to make corn flour 
bread named “ugali”, bread, pancake, infant formula, 
biscuit and porridge. According to the “Staple Foods 
Value Chain Analysis Report” prepared by United States 
Agency for International Development (USAID), the pri-
mary miller group in the country is industrial corn millers 
with middle or high capacity. 

The second one is small mills of which number is not 
known. 109 of these millers included in these two groups 
grinds corn and wheat, as it is stated. National Cereals 
and Produce Board of Kenya (NCPB) stated that the num-
ber of registered millers in Kenya is 103. Installed capac-
ity of these mills is not exactly known; however estimated 
installed capacity for corn is 1,77 million tons per annum. 

Grain Millers Association (CMA) estimated that total 
installed corn milling capacity is 1,62 million tons per an-
num. In the same report, it is stated that there are 19 mills 
with middle and high capacity and the capacity of them is 
1,41 million tons. This is equal to 85-90 percent of total 
milling capacity. After corn, wheat is the most consumed 

200 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2014/15 sezonunda 
100 bin ton olarak kaydedilen pirinç ithalatının, 2015/16 
sezonunda da 200 bin tona ulaşması öngörülmektedir.

KENYA VE TANZANYA’DA UN ENDÜSTRİSİ
Kenya’da temel gıda olarak en çok tercih edilen tahıl 

ürünü mısırdır. Mısır unu ise ağırlıklı olarak “ugali” isimli 
mısır unu yemeği, ekmek, gözleme, bebek maması, bis-
küvi ve mısır lapası yapımında kullanılmak üzere üretil-
mektedir. Birleşik Devler Uluslararası Kalkınma Dairesi 
tarafından hazırlanan “Temel Gıda Değer Zinciri Analiz 
Raporu”na göre, ülkedeki mısır değirmencilerinin ilk gru-
bu orta ve yüksek kapasiteli endüstriyel mısır değirmen-
cileridir. İkincisi ise sayısı tam olarak bilinmeyen küçük 
değirmenciler grubudur. Söz konusu bu iki gruba dahil 
değirmenlerden 109’unun mısır ve buğday değirmenciliği 
yaptığı belirtilmektedir. Kenya Ulusal Tahıl ve Mahsulleri 
Ofisi (NCPB)  de ülkedeki kayıtlı mısır değirmeni sayısını 
103 olarak vermektedir. Bu değirmenlerin kurulu kapa-
sitesi tam olarak bilinmemektedir; ancak tahmin edilen 
kurulu mısır öğütme kapasitesi yıllık 1,77 milyon tondur. 

Tahıl Değirmencileri Derneği’nin  (CMA) tahmini de top-
lam kurulu mısır öğütme kapasitesinin yıllık 1,62 milyon 
ton olduğu yönündedir. Aynı raporda, ülkede 19 orta ve 
yüksek kapasiteli değirmen bulunduğu ve bunların kapa-
sitesinin 1.41 milyon ton olduğu belirtiliyor. Bu da toplam 
mısır öğütme kapasitesinin yüzde 85-90’ına karşılık gel-
mektedir. Kenya’da temel gıda olarak mısırdan sonra en 
çok buğday tercih edilmektedir. Buğday unu ise ağırlıklı 
olarak tava ekmeği, pide ekmek yapımında ve ev kullanı-
mı için tercih edilmektedir.  Ülkedeki değirmenciler ürün-
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product as staple food in Kenya. Wheat flour is mostly 
used for pan bread, chapati and home use. Millers in the 
country sell their products mostly in domestic market. 
Additionally, they are sold to large mills too. 

White corn is primarily produced in Tanzania. It is 
known that primary staple food corn is initially produced 
for home use by farmers, sold via cooperatives right af-
ter the harvest. According to the report named “Value 
Chain Analysis of Rice and Maize in Selected Districts in 
Tanzania” which was prepared by Agricultural Council of 
Tanzania, most of the mills in the country are village mills 
in rural areas. Number of rice and corn mills in certain 
parts of the report is also given. Accordingly, there are 
45-50 rice mills in kyela, Mbozi and Mbeya regions. 3 
large rice mill in Mbarali and 3-4 large corn mill Njombe. 
It is estimated that there are 70-80 corn mill in Mufindi, 
Iringa and Morogoro regions. 

lerini ağırlıklı olarak yerel pazarda satmaktadır. Buna ek 
olarak ülkenin büyük değirmencilerine de satılmaktadır. 

Tanzanya’da öncelikli olarak beyaz mısır üretilmekte-
dir. Gıda güvenliği konusunda öncelikli temel gıda olarak 
düşünülen mısırın çiftçiler tarafından ilkin ev kullanımı için 
üretildiği, hasadın hemen ardından kooperatifler aracılığıyla 
satıldığı bilinmektedir. Tanzanya Tarım Konseyi tarafından 
hazırlanan “Pirinç ve Mısır, Değer Zinciri Analiz Raporu”na 
göre ülkedeki değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğunu 
kırsal alanlardaki köy değirmenleri oluşturmaktadır. Rapor-
da ülkenin bazı bölgelerindeki pirinç ve mısır değirmenleri-
nin sayısı da verilmiştir. Buna göre; Kyela, Mbozi ve Mbeya 
bölgelerinde 45-50 pirinç değirmeni bulunmaktadır. Mba-
rali bölgesinde 3 büyük pirinç değirmeni, Njombe bölge-
sinde ise 3-4 büyük mısır değirmeni bulunmaktadır. Mu-
findi, Iringa ve Morogoro bölgelerinde ise 70-80 adet mısır 
değirmeni bulunduğu tahmin edilmektedir.  
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