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Drop forecast
in grain production…
Dear Readers,

Tahıl üretiminde
düşüş beklentisi…
Sevgili Okurlar,

We are together with the 71st issue of Miller Magazine.
As we are coming closer to the end of harvest season in
northern hemisphere, forecasts for 2015/16 season have
also become clearer. In its latest report dated 29 October 2015, IGC announces its forecasts about total grain
production, consumption and trade for 2015/16 season:
total grain production is 1.999 million tons, consumption
amount is 1.991 million tons, and global grain trade is
315 million tons… These forecasts are slightly more than
the forecasts of September. According to the report of International Grains Council (IGC) dated 29 October 2015,
grain production is forecasted to be 1 percent less than
the previous season in 2015/16. However, it is thought
that high demands in 2015/16 season will benefit from
increased stocks. That stocks will reach the highest level
of the last 29 years is another point in the report.

Değirmenci Dergisi’nin 71. Sayısıyla karşınızdayız. Kuzey
yarım kürede hasat döneminin sonlarına doğru yaklaşıldıkça 2015/16 sezonuna dair öngörüler de netleşmeye
başladı. IGC 29 Ekim 2015 tarihli son raporunda 2015/16
sezonu toplam tahıl üretimi, tüketimi ve ticaretiyle ilgili öngörülerini şöyle açıklıyor; toplam tahıl üretimi 1.999 milyon ton; tüketim miktarı 1.991 milyon ton; dünya tahıl
ticareti 315 milyon ton… Bu öngörüler, Eylül ayı öngörüsünden bir miktar daha yüksek. Uluslararası Hububat
Konseyi’nin (IGC) 29 Ekim 2015 tarihli raporuna göre
2015/16 sezonunda tahıl üretiminin bir önceki sezondan
yalnızca yüzde 1 oranında düşük olacağı öngörülüyor.
Ancak 2015/16 sezonu için beklenilen yüksek talebin
stoklardaki artışta yükleneceği düşünülüyor. Stokların
son 29 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşacağı da raporda
değinilen bir diğer nokta.

The institution forecasts that wheat production will increase gradually until 2019/20 season. Wheat production
which was recorded as 714 million tons in 2013/14 season was recorded as 721 million tons in 2014/15 season.
ıncreasing wheat production is forecasted to be around
726-727 million tons in 2015/16 season. In IGC report
which shows an increase in consumption too, consumption amount which was recorded as 696 million tons in
2013/14 season and 707 million tons in 2014/15 season
is forecasted to reach 718-719 million tons in 2015/16
season.

Kurum dünya buğday üretiminin 2019/20 sezonuna kadar düzenli olarak artacağı öngörüyor. 2013/14 sezonunda 714 milyon ton olarak kaydedilen dünya buğday üretiminin 2014/15 sezonunda da 721 milyon tona yükseldiği
kaydedilmiştir. Artışa giden buğday üretiminin 2015/16
sezonu için öngörülen miktarı ise 726-727 milyon ton civarındadır. Tüketimde de artış öngörülen IGC raporunda
2013/14 sezonunda 696 milyon ton, 2014/15 sezonundaysa 707 milyon ton olarak kaydedilen tüketim miktarının 2015/16 sezonunda 718-719 milyon tona dolaylarına
yükseleceği öngörülmektedir.

In corn which has the highest production data, production amount is forecasted to be around 967-970 million
tons in 2015/16 season. Corn production, as it is known,
was recorded as 998 million tons in 2013/14 season,
1011 million tons in 2014/15 season. IGC forecasts that
984 million ton consumption amount will drop 974 million
tons in 2014/15 season…

En yüksek üretim verilerinin kaydedildiği mısırda ise
2015/16 sezonuna dair verilerin 967-970 milyon ton dolaylarında seyretmesi öngörülüyor. Mısır üretimi, bilindiği
gibi, 2013/14 sezonunda 998 milyon ton, 2014/15 sezonundaysa 1011 milyon ton olarak kaydedilmişti. IGC
2014/15 sezonunda kaydedilen 984 milyon tonluk tüketim miktarının 974 milyon ton olarak gerçekleşeceğini
öngörüyor…

It is forecasted that rice which was recorded as 478
million tons in 2013/14 and 2014/15 season is forecasted to be 474 million tons. Also, rice consumption which
was recorded as 479 million tons in 2013/14 season and
483 million tons in 2014/15 season is forecasted to be
487 million tons.

Pirinçte ise 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında 478 milyon
ton olarak kaydedilmiş olan üretim miktarının 474 milyon
tona gerilemesi bekleniyor. Buna karşılık 2013/14 sezonunda 479 milyon ton, 2014/15 sezonundaysa 483 milyon ton olarak gerçekleşen pirinç tüketiminin 487 milyon
tona yükselmesi öngörülüyor.

Hope to see you in the next issue…
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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FLOUR FORTIFICATION FOR FOOD SAFETY

Gıda güvenliği açısından
unun zenginleştirilmesi
Dear Industry Representatives,
We are together once again with you with November
issue of our magazine. One of the discussed topics in
Miller Magazine is flour fortification in this issue. Fortification has been discussed for years and I believe it
deserves to be discussed because serious problems
about nutrition still continue globally. For instance; according to “The State of Food Insecurity in the World”
(SOFI 2015) published by Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO), International Fund for
Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP), there are nearly 795 million people who are
malnourished. Namely, more than 10 percent of world
population…

Değerli sektör mensupları,
Dergimizin Kasım sayısıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bu ay, Miller/Değirmenci Dergisi’nde ele alınan ana
konulardan biri unun zenginleştirilmesi. Zenginleştirme,
uzun yıllardır tartışılan ve önemi itibariyle de bu tartışmayı hakkettiğine inandığım konulardan biri. Çünkü günümüzde hala beslenmeyle ilgili dünya genelinde çok ciddi
sıkıntılar var. Örneğin; BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda
Programı (WFP) tarafından her sene yayınlanan “Dünyadaki Gıda Güvencesizliğinin Durumu (SOFI 2015)” raporuna göre, dünya genelinde yaklaşık 795 milyon kişi yetersiz
besleniyor. Yani dünya nüfusunun yüzde 10’undan fazlası.

Considering the rate of population growth, negative
effect of residential areas and climate change on food
sources or increasing usage of food sources for various
other reasons, this issue is likely to grow in the future.

Nüfusun artış hızını, yerleşim alanlarının ve iklim değişikliğinin gıda kaynakları üzerindeki olumsuz etkisini ya da
gıda kaynaklarının başka amaçlarla kullanımın artmasını
göz önüne aldığınızda, gelecekte bu sorunun daha da
büyümesi son derece muhtemel.

While not providing enough food to the public is a
problem itself the problems caused by malnourishment
are added to this. The most important of them is health and physical development. The continuation of the
range of problems appear as labor loss and economic
sources funded for health problems caused by malnourishment.

Topluma yeterli beslenebileceği gıdayı sağlayamamak
zaten bir sorun iken, buna bir de yetersiz beslenmenin beraberinde getirdiği sorunlar ekleniyor. Bunların en
önemlisi elbette sağlık ve fiziksel gelişim. Bu sorunlar silsilesinin devamı ise yetersiz beslenmenin yarattığı sağlık
sorunları için ayrılan ekonomik kaynaklar ve iş gücü kaybı
olarak karşımıza çıkmaktadır.

In such a situation, the primary and long term target
is to seek ways to increase food production. Scientists
have also increased their studies on this subject. The
second precaution is to lessen food waste and provide
equity in food distribution. However, it is impossible to
say that these have not been managed completely yet.
Therefore, while studies on this issue are continuing it is
important to seek ways for providing significant vitamins
and minerals that cannot be taken with natural ways
and considering wheat flour which is the most common
nutrient for this purpose. This is an important part of
“Food Safety” which is one of the most significant concepts today.

Böylesi bir ortamda öncelikli ve uzun vadeli hedef, gıda
üretimini arttırmanın yollarını aramak olmalıdır elbette.
Bilim insanları da son yıllarda bu konudaki çalışmalarını
arttırdılar. İkinci önlem, israfı azaltmak ve gıda dağılımının
eşitliğini sağlamaktır. Ancak bunların günümüz itibariyle
henüz tam anlamıyla yeterli başarıya ulaştığını söylemek
imkansızdır. Dolayısıyla bu yöndeki çalışmalar devam
ederken diğer yandan topluma, normal yollarla alamadığı
önemli vitamin ve minarelleri aktarabilmenin yollarını aramak ve dünyanın en yayın besin maddesi olan buğday
ununu bu amaçla değerlendirmek son derece önemli.
Bu, günümüzün en önemli kavramlarından biri olan “Gıda
Güvenliği”nin önemli bir parçasıdır.

As you can read in articles and interviews of the experts
in the magazine, flour fortification does not only decrease
the problems about health and physical development but
also provide much more than fortifying flour in terms of
economic costs.

Dergide yer alan uzmanların makale ve röportajlarında
da göreceğiniz gibi unun zenginleştirilmesi sadece sağlık ve fiziksel gelişimle ilgili sorunları azaltmakla kalmıyor,
ekonomik anlamda da unu zenginleştirmek için gereken
maliyetten çok daha fazlasını sunuyor.

Hope to meet you in the next issue…

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…

Best regards…

Saygılarımla…
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Buhler Sortex join forces for plastics recyclers
...........................................................................................................................

Bühler Sortex’ten plastik geri dönüşümü için ortaklık
Bühler Sortex and US-based National Recovery Technologies (NRT) are entering a partnership
agreement to offer plastics recyclers a complete solution for plastic bottle and flake sorting.
Bühler Sortex, plastik şişe ve parça ayırmada eksiksiz bir plastik geri dönüşüm çözümü sunmak
için ABD merkezli Ulusal Geri Kazanım Teknolojileri (NRT) şirketi ile bir ortaklık anlaşması yapıyor.
As the demand for plastic sorting solutions continues to
soar, Buhler Sortex, a member of The Bühler Group, and
US-based National Recovery Technologies (NRT) are entering a strategic commercial agreement to offer plastics recyclers a complete solution for plastic bottle and flake sorting.
The companies are bringing together more than 100 years
of combined expertise in optical sorting giving recyclers access to their proven technologies, engineering expertise
and their extensive customer service
and support networks.
Global plastics production increased
by 10 million tons, to around 280
million tons in 2011, continuing the
growth pattern that the industry has
enjoyed since 1950 - approximately
9% per annum. Europe and the NAFTA
region together comprise 41% of the
world's total plastic materials production - driving demand for integrated
bottle and flake sorting solutions, as
companies strive to meet government
recycling targets and corporate social
responsibility pledges.
The partnership between Buhler
Sortex and NRT marks a further milestone in their continuing expansion in the PET and HDPE
sorting segment, across Europe and North America. It
also strengthens their position as the leading joint suppliers of combined plastic bottle and flake sorting solutions
to the plastics recycling industry, with leading market
technologies such as In-Flight Sorting®, PET Boost™,
Label Reduction Kit and Smart-Eject™. They are now
the first-choice technology partner for many plastics recyclers, with several contracts already in place with major recycling operators.
Charith Gunawardena, Head of Optical Sorting at
Buhler Sortex says: “This landmark agreement signifies
our confidence in the future growth of recycling. It also
strengthens our industry references and reinforces our
leading role in optical sorting, while demonstrating our
commitment to providing customers with a complete
bottle and flake sorting solution from two trusted leaders
in their field.”
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Plastik sınıflandırma çözümleri için talep hızla artmaya devam ediyor. Bu nedenle Bühler Sortex, Bühler
Group’un bir üyesi ve ABD merkezli Ulusal Geri Kazanım
Teknolojileri (NRT), plastik şişe ve parça ayırmada eksiksiz bir plastik geri dönüşüm çözümü sunmak için stratejik
bir ticari anlaşmaya giriyor. Optik ayıklamada 100 yılı aşan
bir uzmanlığı buluşturan şirketler, kanıtlanmış teknolojilerini, mühendislikteki uzmanlıklarını, yaygın müşteri servislerini ve destek ağlarına geri
dönüşüm erişimi veriyor.
1950’den beri heyecan
verici şekilde büyümeye
devam eden ve o yıllarda
10 milyon ton civarlarında
olan küresel plastik üretimi, 2011 yılında 280 milyon ton civarına (yıllık bazda yaklaşık olarak yüzde 9
büyüme) ulaştı. Avrupa ve
NAFTA bölgesinin (Kuzey
Amerika Ülkeleri Serbest
Ticaret Anlaşması) tamamı, dünyanın toplam plastik maddeleri üretiminin
yüzde 41’ini bünyesinde
bulunduruyor. Entegre şişe ve parça ayıklama çözümleri
için süren talep nedeniyle şirketler, devlet geri dönüşüm
hedefleri ve şirketlerin sosyal sorumluluk vaatlerini buluşturmak için çabalıyor.
Bühler Sortex ve NRT arasındaki ortaklık, firmaların Avrupa ve Kuzey Amerika boyunca PET ve HDPE ayıklama
segmentinde devam eden genişlemelerinde bir kilometre
taşını simgeliyor. Bu teknolojik ortaklık, plastik geri dönüşümü için firmaları ilk seçenek haline getiriyor.
Bühler Sortex'te Optik Ayıklama Başkanı olan Charith
Gunawardena, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları
dile getirdi: “Bu tarihi anlaşma, geri dönüşümün gelecekteki büyümesinde bizim güvenirliğimize işaret ediyor.
Bu durum kendi alanındaki iki güvenilir liderden müşterilerine tam bir şişe ve parça ayıklama çözümü sunma
bağlılığımızı gösterirken aynı zamanda optik ayıklamada
endüstri referanslarımızı güçlendiriyor ve liderlik rolümüzü pekiştiriyor."
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Saudi Arabia to
import 3.5 million
tons of wheat in 2016
.........................................................

Suudi Arabistan 2016’da
3,5 milyon ton buğday ithal
edecek
Saudi Arabia’s The General Silos and Flour Mills Organization (GSFMO) said it expected to import
3.5 million tons of wheat in 2016.
Suudi Arabistan’ın Tahıl Depoları ve Un Fabrikaları Kuruluşu (GSFMO), 2016 yılında 3,5 milyon ton
buğday ithal etmeyi beklediklerini söyledi.
Saudi Arabia’s main wheat-buying agency, the General Silos and Flour Mills Organization (GSFMO) said it
expected to import 3.5 million tons of wheat in 2016 as
local wheat buying grinds to a halt.
According to the news of Reuters, the agency is on
track to import 3.4 million tons of wheat in 2015, its Director General Ahmed al-Fares said in a presentation
given at the Saudi-French business Forum in Riyadh.
Saudi Arabia has become a major importer of hard and
soft wheat since abandoning plans for self-sufficiency in
wheat in 2008 as farming in the desert drained precious
water supplies. The country has been steadily reducing
wheat cultivation and aims to be completely reliant on
imports by 2016 to save water. Total purchases of locally
produced wheat in 2015, the final year of local procurement, are expected to reach 420,000 tons, compared to
purchases of 1.72 million tons in 2008 before the reduction plan began.
The country’s demand for wheat is expected to grow
at an annual rate of 3.2 percent to reach 4.5 million tons
a year by 2025, the GSFMO said, largely due to population growth. Storage capacity currently stands at 3.1 million tons, enough to last Saudi Arabia for more than 10
months. GSFMO has said it would raise its wheat storage capacity to 4 million tons by 2020, about a year’s
worth of consumption.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Suudi Arabistan’ın ana buğday alım ajansı Tahıl Depoları ve Un Değirmenleri Kuruluşu (GSFMO), yerel buğday
tükenme noktasına geldiği için 2016 yılında 3,5 milyon
ton buğday ithal etmeyi umduklarını söyledi. Reuters’in
haberine göre, kuruluşun Genel Müdürü Ahmed al-Fares,
Riyad’da gerçekleştirilen Suudi Arabistan-Fransa ticaret
forumunda yaptığı bir konuşmada, ajansın 2015 yılında
da neredeyse 3,4 milyon ton buğday ithal ettiğini söyledi.
Suudi Arabistan, çölde tarım uygulaması değerli su
kaynaklarını azalttığı için 2008 yılında terkedilen kendi
kendine yetme politikası sebebiyle, sert ve yumuşak buğdayın büyük bir ithalatçısı konumuna geldi. Ülke, buğday
ekimini kademeli olarak azaltıyor ve 2016 yılında su tasarrufu yapmak için tamamen ithalata bağlı olmayı planlıyor.
Kesinti planı başlamadan önceki, yani 2008 yılındaki 1,72
milyon tonluk alımlara kıyasla, yerel tedariğin son yılı olan
2015’te, yerel üretim buğdayın toplam alımının 420 bin
tona ulaşması bekleniyor.
GSFMO, büyük ölçüde artan nüfus sebebiyle ülkenin
buğday talebinin, yıllık olarak yüzde 3,2 artarak 2025
yılına kadar 4,5 milyon tona ulaşmasını bekliyor. Ülkedeki depolama kapasitesi 3,1 milyon ton. Bu miktar,
Suudi Arabistan için 10 ay boyunca yeterli. GSFMO,
ayrıca 2020 yılına kadar buğday depolama kapasitesini
de bir yıllık tüketim miktarına, yani 4 milyon tona çıkaracaklarını söyledi.
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ADM makes additional investment
to grind soy in Germany

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

ADM, Almanya’da soya öğütmek için ek yatırıma gidiyor
ADM announced that it is planning to invest to process soybeans at its rapeseed crushing facility
in Straubing, Germany.
ADM, halihazırda kolza tohumu işleyen Almanya Straubing tesisine, soya öğütmek için ek yatırım
yapmaya hazırlandığını duyurdu.
Archer
Daniels
Midland
Company (ADM) announced
today that it will invest to add
switch capacity in order to process soybeans at its rapeseed
crushing facility in Straubing,
Germany. The new capability
will allow the site to crush nonGMO soybeans sourced from
the Danube region in order to
market non-GMO soy meal to
customers in Germany, Austria
and Switzerland.
“The ability to crush soybeans
at our Straubing plant allows us
to meet the growing market demand for non-GMO soy meal,
particularly from customers in Germany, Austria and
Switzerland,” said René van der Poel, general manager,
ADM Straubing. “At the same time, adding switch capacity to the facility, which currently only crushes rapeseed,
will allow us the flexibility to respond to shifts in the marketplace.”
The project is targeted for completion in Q2 of 2016.

Archer Daniels Midland Company
(ADM), Almanya Straubing’deki kolza tohumu ezme tesisinde, soya
fasulyesi işlemek için kapasite değiştirme yatırımı yapacağını açıkladı.
Bu yeni yatırım, firmaya Almanya,
Avusturya ve İsviçre’deki müşterilere
GDO’suz soya ürünleri pazarlama ve
Danube bölgesi kaynaklı GDO’suz
soya fasulyesi öğütmek için alan
oluşturma imkanı verecek.
ADM Straubing Genel Müdürü René van der Poel, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, “Straubing tesisimizde soya fasulyesi öğütmekte
elde ettiğimiz bu yetenek, bize başta
Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki
müşterilerin talepleri olmak üzere, GDO’suz ürünler için
büyüyen pazar taleplerini karşılama imkanı veriyor.” diyor
ve ekliyor: “Bununla birlikte, hali hazırda sadece kolza tohumu ezen tesis için ek değiştirilmiş kapasite, bize pazar
ortamında vardiyalara cevap vermek için esneklik sağlıyor.”
Projenin 2016’nın ikinci çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Indonesia’s wheat imports slows
.................................................................................

Endonezya’nın buğday ithalatı yavaşlıyor
Indonesia’s wheat imports for 2015 is lower than forecasts, Franciscus Welirang, chairman of the
Indonesian Wheat Flour Mills Association (APTINDO) said.
Endonezya Buğday Unu Değirmencileri Derneği (APTINDO) Başkanı Franciscus Welirang,
Endonezya’nın 2015 yılı buğday ithalatının öngörülerin altında ilerlediğini belirtti.
Franciscus Welirang estimated Indonesia’s 2015 wheat
buys at 7.8 million tons. It is said that Indonesia’s wheat
imports for 2015 will be lower than forecast at 7.4 million tons; as consumers cut spending as the economy
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Franciscus Welirang, Endonezya’nın 2015 yılı buğday
alımlarının 7,8 milyon ton olacağı tahmininde bulundu.
Endonezya’nın 2015 yılı buğday ithalatının 7,4 milyon tonluk öngörülerin altında kalacağı, müşteriler harcamalarını
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slows. According to the news of Reuters, with Indonesia’s second-quarter growth at 4.67 percent, the slowest
pace since 2009, Welirang told that wheat imports for
the year would be the same as in 2014 as consumers
watch what they spend. “I see it almost the same as last
year,” said Welirang. “It is an indicator of the economic
slowdown,” he said, although adding that imports would
rise 5 percent in 2016 as the economy picked up again.
In the first half of 2015, Indonesia imported 3.6 million
tons of wheat, he said.
The Southeast Asian nation imports all of its wheat,
with about 70 percent shipped from Australia. Canada
and the United States are the other key suppliers. Bakeries contribute just over 20 percent of Indonesia’s wheat
demand, with instant noodles accounting for 34 percent,
said Welirang, who is also a director at the world’s biggest noodle maker, Indofood Sukses Makmur. Having 29
wheat flour mills in total with a capacity of 11.2 million
tons, Indonesia also imports wheat flour but volumes
have fallen in recent years due to an ongoing trade disputes with top suppliers Turkey, Sri Lanka and India.

kıstıkça ekonominin de durağanlaştığı söyleniyor. Reuters’in
haberine göre, ikinci çeyrekte yüzde 4,67 oranında büyüyen
Endonezya, 2009 yılından bu yana en durağan dönemini
yaşıyor. Welirang, müşteriler harcamalarına dikkat ettiği için
2015 yılı buğday ithalatının 2014 yılıyla aynı kalacağını ifade
ediyor. Welirang: “Geçen yıl ile aynı olduğunu görüyorum.
Bu ekonomik durağanlığın bir göstergesidir” dedi. Ekonomi
toparlandıkça, ithalatın da 2016 yılında yüzde 5 artacağını
ekleyen Welirang, 2015’in ilk yarısında Endonezya’nın 3,6
milyon ton buğday ithal ettiğini söyledi.
Güneydoğu Asya ülkelerinin buğday ihtiyacının yüzde
70’ine yakınını Avustralya’dan getirttiği biliniyor. Kanada ve
Birleşik Devletler ise diğer önemli tedarikçiler. Aynı zamanda dünyanın en büyük noodle üreticisi Indofood Sukses
Makmur’un da direktörü olan Welirang, fırıncılığın Endonezya’daki buğday talebinin yüzde 20’sine, hazır noodleın
ise yüzde 34’üne karşılık geldiğini belirtiyor. Toplam 11,2
kapasiteyle çalışan 29 buğday unu değirmenine sahip olan
Endonezya, buğday unu da ithal ediyor; ancak Türkiye, Sri
Lanka ve Hindistan gibi tedarikçilerde yaşanan ticari problemler nedeniyle rakamlar son birkaç yılda geriledi.

General Mills recalls
1.8 million boxes of
gluten-free Cheerios
............................................................

General Mills 1,8 milyon
kutu glütensiz Cheerios’u
toplatıyor
General Mills said it was recalling 1.8 million boxes of gluten-free Cheerios cereal as they may contain wheat, which can cause adverse reactions in people with gluten allergies.
General Mills, glüten alerjisi olan insanlarda olumsuz reaksiyona sebep olduğu için 1,8 milyon kutu
glütensiz Cheerios’u, buğday içeriyor olabileceği endişesiyle geri topluyor.
General Mills Inc said it was recalling the original and
honey nut flavored varieties of Cheerios produced on certain days at its Lodi, California facility, saying wheat flour
may have been accidentally added to its gluten-free oat
flour system at the facility. However General Mills Canada
confirmed today that the Cheerios and Honey Nut Cheerios cereals it sells in Canada are not included in the recall
announced by General Mills in the United States.
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Glutensiz yulaf unu sistemine kazara buğday unu karışmış olabileceğini açıklayan General Mills Inc., Lodi,
California’da bulunan tesisinde belirli günlerde üretilmiş
olan Cheerios’un ballı ve fındıklı özgün çeşitlerini geri toplattıklarını belirtti. Ancak General Mills Kanada, Kanada’da
satılan Cheerios ve ballı fındıklı Cheerios’un General Mills
tarafından Birleşik Devletler’de duyurduğu toplatılma kararına dahil olmadığını açıkladı.
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Bühler establishes
logistics center
in Germany
.................................................

Bühler, Almanya’da lojistik
merkezi kuruyor
Bühler is planning to build a state-of-the-art logistics center in Alzenau, Germany.

Bühler, Almanya Alzenau’da son teknoloji bir lojistik merkezi inşa etmeye hazırlanıyor.

The Uzvil-based Bühler Technology Group is investing in its site in Alzenau, Germany, the headquarters of
its thin-film technology leader Bühler Leybold Optics, to
build a state-of-the-art logistics center. By the end of the
year, the Bühler Die Casting and Grinding & Dispersion
units, currently operating their logistics and warehousing
facilities in Viernheim, Germany, will move to Alzenau.
“With the integration of the logistics of three business
areas here in Alzenau, we are strengthening our site as
well as accelerating our deliveries to customers in Europe and the rest of the world,” says Antonio Requena,
CEO and Managing Director of Bühler’s Business Area
Leybold Optics.
Over the next months, the current logistics center of
Bühler Leybold Optics in Alzenau will be enlarged to
2000 square meters and equipped with the most advanced storage system. After the relocation of the Die
Casting and Grinding & Dispersion business of Bühler
from Viernheim to Alzenau, the site will employ more than
240 people.
The merger of the locations is a strategic step of the
Advanced Materials division of Bühler to take optimal advantage of synergies especially with regards to its spare
parts business in Europe. By establishing a hub in Alzenau, spare parts can be delivered to customers within
less than two hours inside Europe.

İsviçre Uzwil merkezli Bühler Technology Group, Almanya Alzenau’daki ince film teknolojileri lideri Bühler
Leybold Optics’in genel merkezinin bulunduğu yerde,
son teknoloji bir lojistik merkezi inşa etmek için yatırım
yapıyor. Bühler’in Almanya Viernheim'deki döküm, öğütme ve dispersiyon üniteleri ile mevcut lojistik ve antrepo
tesislerindeki operasyonlar, yılsonuna kadar Alzenau'ya
taşınacak.
Bühler Business Area Leybold Optics Genel Müdürü
ve CEO'su Antonio Requena, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Alzenau’daki üç iş alanının lojistik entengrasyonuyla
yerleşim alanımızı güçlendirmekle birlikte Avrupa ve dünyanın geri kalanındaki müşteriler için teslimatlarımızı da
hızlandırıyoruz.”
Gelecek aylarda, Alzenau'da Bühler Leybold Optics'in
mevcut lojistik merkezi, 2000 metrekare genişlemiş ve en
gelişmiş depolama sistemiyle donatılmış olacak. Bühler'in
döküm, öğütme ve dispersiyon işlerinin Viernheim'den
Alzenau'ya taşınmasının ardından, yerleşim yeri 240'dan
fazla insana istihdam imkanı verecek.
Özellikle Avrupa'daki yedek parça birimi açısından, lokasyonların birleşmesi, Bühler'in ileri malzeme bölümünün sinerjiden en iyi şekilde yararlanabilmesi adına stratejik bir adımıdır. Alzenau'da bir bağlantı merkezi kurulması
sayesinde, yedek parça Avrupa içinde en az 2 saatte
müşteriye teslim edilebilecek.

24

November • Kasım 2015

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

ADM invests in Missouri
plant to expand storage
............................................................

ADM’den Missouri’deki
tesise depolama yatırımı
Archer Daniels Midland Company announced
that it is investing to expand storage capacity
at the company’s Deerfield, Missouri, processing plant.
Archer Daniels Midland, ABD’nin Deerfield bölgesinde bulunan işleme tesisinde depolama
kapasitesini arttırmak için yatırım yapacağını
duyurdu.
Archer Daniels Midland Company (ADM) announced
that it is investing to create an additional 2.5 million
bushels of soybean storage at the company’s Deerfield,
Missouri, processing plant.
“Our local farmer suppliers are a vital part of our
business in Deerfield, and we hope that they will be as
excited as we are about expanding our bean storage
capacity here,” said Tim Cassidy, commercial manager
of the Deerfield plant. “This gives us the opportunity to
receive more soybeans from our farmer partners in the
Deerfield region, and to handle those crops more efficiently. We’re thrilled to be expanding our storage capacity in Deerfield, and look forward to continuing to be
the destination of choice for farmers.”
Construction of the additional capacity will be complete in the fourth quarter of 2015.
Archer Daniels Midland Company (ADM), şirketin Deerfield Missouri’deki işleme tesisinde, soya fasulyesi
depolamasında 2.5 milyon bushellik artış sağlamak için
yatırım yapacağını açıkladı.
Deerfield tesisinin ticari yöneticisi Tim Cassidy, yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, “Deerfield’de yerel çiftçi tedarikçilerimiz, iş hayatımızın hayati bir parçası. Buradaki
fasulye depolama kapasitemizin genişlemesi konusunda
onların da bizim kadar heyecanlı olduğunu umuyoruz.”
diyor ve ekliyor; “Bu yatırım bize, Deerfield bölgesindeki
partnerlerimiz olan çiftçilerden daha fazla soya fasulyesi
teslim almamıza olanak sağlayacak. Deerfield’daki depolama kapasitemizin genişleyecek olması bizi heyecanlandırıyor ve çiftçilerin tercih ettiği seçenek olarak kalmaya
devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.”
Kapasite artırımı için yapılan inşaatın 2015’in dördüncü
çeyreğinde tamamlanacağı belirtiliyor.
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Collaboration of Imas Machinery and Maxtex
Engineering Corporation
....................................................................................................................

İmaş Makine ve Maxtex Engineering Corporation’dan işbirliği
Imas Machinery and Thai machine manufacturer Maxtex Engineering Corporation collaborated.
As to this, Imas undertook the dealership of Maxtex in Turkey; Maxtex undertook the dealership
of Imas in Far East.
İmaş Makine ve Taylandlı makine üreticisi Maxtex Engineering Corporation, iş birliğine imza attılar. Buna
göre İmaş, Maxtex’in Türkiye bayiliğini üstlenirken, Maxtex de İmaş’ın Uzakdoğu bayiliğini üstlendi.

Operating in machinery manufacturing industry, Imas
of Ittifak Holding signed collaboration with Maxtex Engineering Corporation, well-known machinery manufacturer in Far East. Regarding the agreement, Imas Machinery
undertook the Turkish dealership for Maxtex’s Maxsort
optical color sorter; and Maxtex will carry on the dealership of milling machinery that are manufacturer by Milleral
of Imas and turnkey projects in Far East. Signing a 5 year
contract with Maxtex which has a long and full of experience background about color sorters in Thailand, Imas
Machinery will start to give service to its current and potential customers in a new area by adding this company’s
products to its portfolio.

“WE CONTINUE TO WORK FOR
NEW COLLABORATIONS”
Stating that they are aiming to be a solution partner in
all kinds of grain cleaning and grinding business of the
customers by developing collaborations with industries
close to milling industry that they operate in, Mustafa
Özdemir, Executive Manager of Imas Machinery said:
“I present my best wishes for our company and group
about the agreement that we made with Thai machinery manufacturer Maxtex. I think that the collaboration of
these two companies that are operating close industries
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İttifak Holding’in makine sektöründe faaliyet gösteren şirketi İmaş, Uzakdoğu’nun tanınan makine üreticisi
Maxtex Engineering Corporation ile iş birliğine imza attı.
Yapılan anlaşma çerçevesinde İmaş Makine, Maxtex’in
ürünleri olan Maxsort optik renk sınıflandırıcılarının (color
sorter) Türkiye bayiliğini üstlenirken, Maxtex de İmaş’ın
Milleral markasıyla ürettiği değirmen makineleri ve anahtar teslimi projelerin Uzakdoğu Asya’daki bayiliğini yürütecek. Tayland’da yerleşik ve renkli sınıflandırma makineleri konusunda uzun bir geçmişe ve tecrübeye sahip
Maxtex şirketi ile 5 yıllık anlaşma imzalayan İmaş Makine,
bu firmanın ürünlerini, portföyüne dahil ederek mevcut
ve potansiyel müşterilerine yeni bir kulvarda daha hizmet
vermeye başlayacak.

“YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ
DEVAM EDİYOR”
Faaliyet gösterdikleri öğütme sektörüne yakın sektörlerle iş birlikleri geliştirerek müşterilerinin her türlü hububat temizleme ve öğütme işinde çözüm ortağı olmayı hedeflediklerini belirten İmaş Makine Genel Müdürü
Mustafa Özdemir, “Taylandlı makine üreticisi Maxtex ile
yaptığımız anlaşmanın şirketimiz ve grubumuz için hayırlı olmasını diliyorum. Birbirine yakın sektörlerde faaliyet
gösteren ve satış sonrası hizmet konusunda güçlü olan
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and are strong in after sales services. We have a trade
network reaching all around the world and a detailed database.
Our company that has exported to nearly 70 countries so far carries the technology from Central Asia to
Middle East from African countries to Turkic Republics.
We delivered 14 turnkey projects last year and apart
from that we started a milling capacity of 4,600 ton/
day in total through machinery and equipment sales.
Maxtex Company has a large and serious market in its
own area. We are targeting to carry out joint marketing
operations and accelerate our growing by taking advantage of synergy to be created by the alliance of these
two sales networks. Our works to develop new business collaborations in especially international sales and
after sales services continue.”

bu iki firmanın iş birliğinin iki taraf için de çok kısa zamanda olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Dünyanın dört bir yanına ulaşan bir ticaret ağına ve ayrıntılı
bir veri tabanına sahibiz.
Bugüne kadar 70 ülkeye ihracat yapmış olan şirketimiz, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya, Afrika ülkelerinden Türk
Cumhuriyetleri’ne kadar teknolojisini taşıyor. Geçtiğimiz
yıl, 14 adet anahtar teslimi tesis ve bunun dışında yapılan
makine ve ekipman satışlarıyla toplamda günlük 4,600 ton
öğütme kapasitesini devreye aldık. Maxtex firması da kendi alanında ciddi ve büyük bir pazara sahip. İki satış ağının
birleşmesinden doğacak sinerjinin gücünden yararlanarak
ortak pazarlama faaliyetleri yürütmeyi ve büyümemize ivme
kazandırmayı hedefliyoruz. Uluslararası alanda özellikle satış ve satış sonrasındaki hizmetlerde yeni iş birlikleri geliştirme yönünde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Beyen Verification
Certificate to Beşler Un
.................................................

Beşler Un’a Beyen
Doğrulama Belgesi
Turkish Standards Institute (TSE) gave the first “Statement Verification Certificate” to Beşler Un.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), gıda sektörünün ilk “Beyan Doğrulama Belgesi”ni Beşler Un’a verdi.
One of the significant representatives in Turkish flour
industry, Beşler Un obtained product quality certificate.
According to the news of Gaziantep Olay Media, the
statement of Beşler Un about its bread wheat flour
“More Absorption and More Bread” was verified by
Turkish Standards Institute (TSE).
The Statement Verification Certificate given by TSE
was given to Beşler Un in Turkish food industry for the
first time. Ferhat Karaköy, Beşler Un representative took
the certificate which was delivered by Levent Çalışır,
TSE Gaziantep Region Coordinator and Serhat Canpolat, the Manager of TSE Gebze Biogenetics and Food
Laboratory; he said he was pleased that the quality of
flour they produce was verified by TSE once again and
their R&D studies will continue increasing.
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Türkiye un sanayinin önemli temsilcilerinden Beşler Un,
ürün kalitesi için belge aldı. Gaziantep Olay Medya’da yer
alan habere göre; Beşler Un’un ürettiği ekmeklik buğday
unlarının “Daha Yüksek Su Tutma Kapasitesi ve Bu Sayede Daha Fazla Ekmek Üretilmesi” yönündeki beyanı, Türk
Standartları Enstitüsünce (TSE) onaylandı.
TSE tarafından verilen Beyan Doğrulama Sertifikası,
Türkiye’de gıda sektöründe ilk olarak Beşler Un’a verildi.
TSE Gaziantep Bölge Koordinatörü Levent Çalışır ve TSE
Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı Müdürü Serhat
Canpolat tarafından teslim edilen belgeyi alan Beşler Un
yetkilisi Ferhat Karaköy; firmaları tarafından üretilen unların kalitesinin TSE tarafından bir kez daha onaylanmasından memnun olduklarını ve AR-GE çalışmalarının büyüyerek devam edeceğini belirtti.
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Shareholders
approved merger

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

Hissedarlar birleşmeyi
onayladı
Nigeria based Flour Mills of Nigeria Plc obtained approval from its shareholders to merge
its 5 subsidiaries with its holding company.

Nijerya merkezli Flour Mills of Nigeria Plc, 5 iştirakini holding çatısı altında birleştirmek için
hissedarlarından onay aldı.

Shareholders of Flour Mills of Nigeria Plc (FMN) have
endorsed the company’s bid to merge five of its subsidiaries with its holding company. According to the news
of This Day Live; the company 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 Company Limited, FMN Cement Industries (Nigeria) Limited,
New Horizon Flour Mills Limited and Quilvest Properties
Limited) with Flour Mills of Nigeria Plc. It management explained that the restructuring resulted from the need to
streamline operations, 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 55th annual general meeting held in Lagos
recently, the Chairman of Flour Mills, John Coumantaros, assured shareholders of improved benefits from the merger.

Flour Mills of Nigeria Plc (FMN) hissedarları, şirketin
5 iştiraki holding şirketiyle birleştirme teklifini onayladı.
This Day Live’da yer alan habere göre; şirket, yüzde 100
iştiraki olan 5 şirketi (Golden Noodles Nigeria Limited,
Golden Transport Company Limited, FMN Cement Industries Limited, New Horizon Flour Mills Limited ve Quilvest Properties Limited) Flour Mills of Nigeria Plc ile birleştirmek için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun
onayını aldı. Yönetim, yeniden yapılanmanın şirketin
uzun vadeli stratejik ilerleme hedefi doğrultusunda işlemleri kolaylaştırma, idari maliyetleri azaltma, işletme
verimliliğini arttırma ve yaratılan sinerjiden faydalanma
ihtiyacından kaynaklandığını açıkladı.
Lagos'ta düzenlenen 55. Yıllık Genel Kurul
Toplantısı'nda konuşan Flour Mills Başkanı John Coumantaros, birleşmenin fayda sağlayacağı konusunda
hissedarlara güvence verdi.

Liberian Premier Milling to increase production for exports

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

Liberyalı Premier Milling, ihracat için üretimini arttırıyor
According to the news of All African, the management of
the Premier Milling Company, producers of wheat flour on
the Liberian market plans to increase its production capacity to the Mano River sub-region. Making a statement, Mr.
Elie Saleeby, President of the company, said the expansion
is aimed at meeting the demands of the Mano River Union
countries with the hope of supplying wheat flour beyond
the West African regional market. He added: “We have to
erase the notion that Liberians cannot export especially
wheat flour to other countries in the sub-region.”
Saleeby, a former Minister of Finance, said the expansion
will not only ensure that Liberia is reemerging in the regional
market but also maximize its production capacity and create more job opportunities for ordinary Liberians.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

All Africa’da yer alan habere göre; Liberya pazarındaki
buğday unu üreticilerinden Premier Milling Company'in
yönetimi, Mano nehrinin alt bölgesi için üretim kapasitesini arttırmayı planlıyor. Şirketin Başkanı Elie Saleeby,
yaptığı açıklamada; genişleme ile Batı Afrika bölgesel
pazarının ötesine buğday unu sağlama umuduyla, Mano
Nehri Birliği ülkelerinin taleplerinin karşılanmasının amaçlandığını söyledi ve ekledi: “Alt bölgedeki diğer ülkelere
Liberya'nın ihracat yapmayacağını, özellikle de buğday
unu ihraç edemeyeceği kavramını silmek zorundayız.”
Eski Maliye Bakanı olan Saleeby, Genişleme sadece bölgesel pazarda Liberya'nın yeniden ortaya çıkmasını sağlamayacak, aynı zamanda üretim kapasitesini maksimize edecek
ve sıradan Liberyalılar için daha fazla iş imkanı yaratacak.
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TUSAF Congress is
in Antalya between
31 March and 3 April 2016
......................................................

TUSAF Kongresi,
31 Mart – 3 Nisan 2016
tarihleri arasında Antalya’da
12th International Congress and Exhibition of Turkish Flour Industrialists’ Federation will be held in
Antalya between 31 March and 3 April 2016.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun 12. Uluslararası Kongre ve Sergisi, 31 Mart – 3 Nisan 2016
tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.
International Congress and Exhibition of Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF) with the theme of “Global
Trade and Milling Technologies” will be held in Sueno Deluxe
Hotel Belek in Antalya between 31 March and 3 April 2016.
The congress which will bring flour industrialists, traders, suppliers, milling machinery producers and bakers
together is being prepared to host more than 800 national and international commissioners.
In the congress where current issues will be discussed,
the aim is to strengthen the commercial relations both
for current and for new, making new connections, bring
buyers, sellers and producers in the industry together.
Authorities of Turkey and Black Sea Region Countries,
International Milling Industries Associations, European
Flour Milling Association, International Grain Council,
USA Wheat representatives, non-governmental organizations and media members will attend to the congress.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) “Global Ticaret ve Değirmen Teknolojileri” konulu Uluslararası
Kongre ve Sergisi, 31 Mart – 3 Nisan 2016 tarihleri arasında Sueno Deluxe Hotel Belek Antalya’da düzenlenecek.
Un sanayicilerini, tüccarları, tedarikçileri, değirmen
makinecilerini, ekmek ve fırıncılık mamulleri üreticilerini
bir araya getirecek olan Kongre, 800’den fazla ulusal ve
uluslararası delegeyi ağırlamaya hazırlanıyor.
Güncel konuların masaya yatırılacağı kongrede hem
mevcut hem de yeni piyasalar için ticari ilişkileri güçlendirmek, yeni bağlar kurmak ve endüstrinin alıcı, satıcı ve
üreticilerini bir araya getirmek amaçlanıyor. Konuşmacılar
ve davetliler arasında Türkiye ve Karadeniz bölgesi ülkeleri otoriteleri, Uluslararası Değirmenciler Birliği, Avrupa
Un Değirmencileri Birliği, Uluslararası Hububat Konseyi,
ABD Buğday Birliği temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve
medya mensupları yer alacak.

Paddy rice call from Bayraktar to TMO
..................................................................................................

Bayraktar’dan TMO’ya çeltik çağrısı
Pointing out the fall of prices i paddy rice with written statements, the President of The Union of Turkish
Agricultural Chamber (TZOB) Şemsi Bayraktar made an
intervention call to Turkish Grain Board (TMO). Stating
that paddy rice prices still decrease, TZOB President
Bayraktar said: “Our producers are waiting for TMO to
use its organizing function and stop falling of prices in
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Yaptığı yazılı açıklamayla çeltikteki fiyat düşüşüne
dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne
(TMO) piyasaya müdahale çağrısında bulundu. Çeltik
fiyatlarında düşüşün sürdüğünü belirten TZOB Başkanı
Bayraktar, “Üreticimiz TMO’nun düzenleyici fonksiyonunu kullanmasını ve piyasaya girerek çeltikte fiyat düşü-
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Bayraktar, the president of The Union of Turkish Agricultural Chamber (TZOB): “Our producers
are waiting for TMO to use its organizing function and stop falling of prices in paddy rice by entering the market.”
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Bayraktar: “Üreticimiz TMO’nun düzenleyici
fonksiyonunu kullanmasını ve piyasaya girerek çeltikte fiyat düşüşünü durdurmasını bekliyor.”
paddy rice by entering the market. TMO should announce a price considering the costs of producers and
the price which was 1 lira 75 kuruş last October.”
Emphasizing that imports should not be allowed during the harvest season, Bayraktar stated that imports
give a huge harm to the harvesting producers by breaking the balance of the market and decreasing the prices.
Reminding that in the last two years, TMO did not
need to intervene to the market, Şemsi Bayraktar added: “With the price in the market, paddy rice producers
sold their products and had enough income. However,
this year it has changes. There is bumper crop in paddy
rice this year, prices decrease and there is not sufficient
buyers in the market changed the situation.”
It is estimated that paddy rice production which is
830 thousand tons in 2014 will reach 920 thousand
tons with an increase of 10.8 this year.

şünü durdurmasını bekliyor. TMO, üretici maliyetlerini ve
geçen Ekim ayında 1 lira 75 kuruş olan fiyatı göz önünde
bulundurarak bir fiyat açıklamalı.” dedi.
Hasat döneminde ithalata izin verilmemesi gerektiğini
de vurgulayan Bayraktar, ithalatın piyasa dengelerini bozarak fiyatları düşürdüğünü, hasat yapan üreticiye büyük
zarar verdiğini belirtti.
Geçtiğimiz iki yılda TMO’nun piyasalara girmesini gerektirecek bir durum oluşmadığı hatırlatan Şemsi Bayraktar, şunları ekledi: “Piyasada oluşan fiyatla çeltik üreticisi ürününü satmış ve yeterli geliri elde etmiştir. Ancak
bu yıl durum değişti. Çeltik üretiminde bu yılın bereketli
olması, fiyatların düşmesi ve piyasalarda yeterli alıcı bulunmaması nedeniyle bozuldu.”
Türkiye’de ise 2014 yılında 830 bin ton olan çeltik üretiminin, bu yıl yüzde 10,8 artışla 920 bin tona ulaşacağı
tahmin ediliyor.

Norm Group coats its
own products with
GEOMET

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

Norm Grubu, ürünlerini
GEOMET ile kendi
bünyesinde kaplıyor
Operating within Norm Group, Uysal Makine
has licence from NOF for GEOMET coating.
The company will coat its own products with
GEOMET.
Norm Grup bünyesinde faaliyet gösteren Uysal
Makine, NOF’tan GEOMET kaplama için lisans
aldı. Firma, artık ürünlerini GEOMET ile kendi
bünyesinde kaplayacak.
GEOMET coats which are used in every areas of the
industry for controlled friction and corrosion resistance
performance and also for various junction pieces and
metal pieces production will be applied in Norm Group
with NOF license.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Kontrollü sürtünme ve korozyon dayanım performansı
için endüstrinin her alanında, her türlü bağlantı elemanı
ve metal parçaları üretiminde kullanılan GEOMET kaplamaları, NOF lisansı ile artık Norm Grubu bünyesinde uygulanacak.

November • Kasım 2015

31

NEWS • HABER

Used especially in automotive and construction machinery production, coating is preferred as it is not electrolytic,
and it is water-based, can be applied slightly as a dipping/
spinning or spraying, has zinc-protective chemical features
and as it does not have chrome metals.
GEOMET coating service that was taken from foreign
countries before will be given to the customers with a
capacity of 400 ton/month in modern and automatic
plants in the frame of investment which will be started
in September 2015 by Uysal makine, a member of Norm
Group.
Water-based feature of the product is emphasized as
an environmental feature. Also, that it can provide a selfcontrolled friction, and that it is self-lubricating enable
removal and mounting process to be made over and over
again. That it does not cause hydrogen embrittlement
makes it technically preferred product.

Özellikle otomotiv ve iş makinaları üretiminde tercih edilen kaplama; elektrolitik olmaması, su bazlı olması, daldırma/çevirme veya sprey şeklinde çok ince uygulanabilmesi,
çinko-koruyucu kimyasal özelliğe sahip olması ve krom-ağır
metaller içermemesi nedeniyle tercih ediliyor.
Daha önce dışarıdan alınan GEOMET kaplama hizmeti; Norm Grubu üyesi Uysal Makine’de Ekim 2015’de
devreye alınacak yatırım çerçevesinde, modern ve otomatik tesislerde, 400 ton/ay kapasite ile grup iç müşterilere verilecek.
Ürünün su bazlı olması, çevreci bir ürün özelliği olarak
vurgulanıyor. Ayrıca kendiliğinden kontrollü bir sürtünme sağlaması, kendinden yağlayıcı olması da sökme
ve takma işleminin defalarca ve kolayca yapılmasına
olanak tanıyor. Hidrojen kırılganlığı oluşturmaması ise
teknik olarak tercih edilen ürün özellikleri olarak ön plana çıkıyor.

TMO will increase wheat,
barley and rye

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

TMO buğday, arpa ve
çavdar satışı yapacak
In its public statement, Turkish Grain Board (TMO) announced that they will start to sell wheat, barley and rye
in stocks by 26 October.
As to this, pasta wheat in stocks will be sold only to
the users (pasta, semolina, vermicelli and bulgur factories) with prices between 920 and 1.080 TL as to its
quality; local bread wheat will be sold with prices between 820a and 960 TL per ton without considering
individuals or institutions. İmported bread wheat will be
sold only to flour plants with prices between 930 and
960 TL per ton. Local or imported barleys will be sold
with prices between 660 and 740 TL per ton; rye will
be sold with prices between 660 and 740 TL per ton
without considering individuals or institutions.
Demandants who are interested in wheat, barley and
rye which are being sold should apply to relevant TMO
branch offices.
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yaptığı kamuoyu açıklamasında 26 Ekim itibariyle stoklarındaki buğday, arpa ve
çavdarın satışlarına başlayacaklarını duyurdu.
Buna göre; TMO’nun stoklarında bulunan makarnalık
buğdaylar, sadece kullanıcılarına (makarna, irmik, şehriye
ve bulgur fabrikalarına) kalitelerine göre ton başına 920
ile 1.080 TL arasında fiyatlarla; yerli ekmeklik buğdaylar,
kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın kalitelerine göre ton
başına 820 ile 960 TL arasında fiyatlarla; ithal ekmeklik
buğdaylar, sadece un fabrikalarına kalitelerine göre ton
başına 930 ile 960 TL arasında fiyatlarla; yerli ve ithal arpalar, ton başına 660 ile 740 TL arasında fiyatlarla; çavdarlar ise kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın ton başına
660 ile 740 TL arasında fiyatla satılacak.
Satışa açılan buğday, arpa ve çavdarlardan almak isteyen talep sahiplerinin ilgili TMO Şube Müdürlüklerine
müracaat etmesi gerekiyor.
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75th anniversary
celebration of Istanbul
grain and pulses
association
.................................................

İstanbullu hububat ve
bakliyatçılardan 75. yıl
kutlaması
Being one of the oldest exporters’ associations in Turkey, Istanbul Cereals, Pulses, Oil seeds and
Products Exporters’ Association celebrated its 75th anniversary.
Türkiye’nin en eski ihracatçı birliklerinden biri olan İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçılar Birliği, 75. yılını törenle kutladı.
Grain and Pulses exporters came together for celebrating 75th anniversary of Istanbul Cereals, Pulses, Oil seeds
and Products Exporters’ Association. Zekeriya Mete, the
President of the Association gave an opening speech of the
celebration which President of Turkish Exporters’ Assembly
and the former Minister Kürşad Tüzmen attended too.
Saying that the association which was founded in
1940 has nearly 700 members today and includes the
most important exporters in Turkey, Mete, the President
of Istanbul Cereals, Pulses, Oil seeds and Products
Exporters’ Association, stated that they strive to move
the industry forward continuously. “We managed many
project together. We were only 12 companies in the exhibition that we attended as an association. We had a
booth of 150 square meters. We had an export amount
of 150 million dollars. Today, hundreds of companies
attend the exhibitions. Our export amount is nearly 2
billion dollar” said Mete and added: “The industry is exporting to 200 countries; it has a large market range. In
exports, Middle East countries predominate. Africa and
European Union are other markets for us. Today, our
companies export many countries from Russia, Germany, Indonesia and Peru to Thailand, America, France,
Malaysia, and Iraq from Iran and Italy to China.”
The winners of II National Industrial Food Design Competition were awarded during the celebration. Designers ranking the top were awarded with 135 thousand lira in total.
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Hububat ve bakliyatçılar; İstanbul Hububat, Bakliyat,
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği’nin 75. yıl
kutlaması için bir araya geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eski Bakan Kürşad
Tüzmen’in de katıldığı gecenin açılış konuşmasını Birlik
Başkanı Zekeriya Mete yaptı.
1940 yılında kurulan birliğin bugün 700'e yakın üyesi ile
Türkiye'nin en önemli ihracatçılarını bünyesinde barındırdığını söyleyen İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mete, sektörü her geçen gün daha ileriye taşımaya gayret ettiklerini belirtti. “Bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attık. Birlik olarak
katıldığımız ilk fuarda sadece 12 şirkettik. 150 metrekarelik
standımız vardı. İhracatımız ise 150 milyon dolardı. Bugün
100'lerce şirketimiz fuarlara katılıyor. İhracatımız 2 milyar
dolara yaklaştı.” diyen Mete, şunları ekledi: Sektör, 200 ülkeye ihracat yapıyor, geniş bir pazar yelpazesine sahip. İhracatta Orta Doğu ülkelerinin ağırlığı göze çarpıyor. Afrika ve
Avrupa Birliği ülkeleri ise öne çıkan diğer pazarlarımız. Bugün şirketlerimiz Rusya'dan Almanya'ya, Endonezya'dan
Peru'ya, Tayland'dan Amerika'ya, Fransa'dan Malezya'ya,
Irak'tan İran'a, İtalya'dan Çin'e kadar onlarca ülkeye ürün
gönderiyor.”
Galada, II. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım
Yarışması'nın kazanan tasarımcıları da ödüllendirildi. Yarışmada dereceye giren tasarımcılara toplam 135 bin lira
para ödülü dağıtıldı.
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AKY Technology opened
its latest technology
factory
..........................................................

AKY Technology son
teknoloji fabrikasını açtı
Known for its expertise in sifting and cleaning machinery production for pulses, AKY technology
opened its new factory built on an area of 25 thousand square meters in Mersin Industrial Park with
a splendid ceremony.
Bakliyat eleme ve temizleme makineleri üretimindeki uzmanlığıyla tanınan AKY Technology, Mersin
Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 bin metrekarelik alana kurulan yeni fabrikasının açılışını, görkemli
bir törenle gerçekleştirdi.
Being one of the leading pulses and seed sifting
and cleaning technologies producers, AKY Technology
opened its factory built in Mersin 2nd Industrial Park
with an investment of 20 million TL with a splendid ceremony. Mersin Governor Özdemir Çakacak, Gaziantep
Commodity Exchange Chairman of the Board Ahmet
Tiryakioğlu, Mersin Representative Aytuğ Atıcı, MTOSB
Chairman of Board Sabri Tekli, Mersin University Rector
Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Toros University Rector Prof.
Dr. Yüksel Özdemir, Akdeniz Municipality Deputy Mayor
Bedrettin Güneş, Arbel Group Vice Chairman of Board
Hasan Arslan and Mersin Entrepreneurs’ Association
President Mehmet İzol and many other representatives
attended the ceremony.
Giving a speech at the opening, Gökmen Akyürek,
Executive President of AKY Technology stated that the
center of pulses is Mersin in Turkey and they are aiming
to contribute more to the city’s economy with the factories and machinery they developed. Akyürek highlighted
the promise he gave about producing a new technology
every two months and added: “We will continue to produce machinery with 100 percent capital. We have high
targets. Our service area is large and will be larger. We
are aiming to be
among the leading
brands.”
Making a fresh
start with its 45
years of experience, AKY Technology introduced
its latest sifting
and cleaning tech-
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Bakliyat ve tohum eleme ve temizleme teknolojileri üretiminde sektörün önde gelen firmaları arasında yer alan
AKY Technology, Mersin 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde
20 Milyon TL yatırımla kurulan fabrikasını, 13 Ekim’de
görkemli bir törenle açtı. Fabrikanın açılış törenine Mersin
Valisi Özdemir Çakacak, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Mersin Milletvekili
Aytuğ Atıcı, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli,
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Özdemir, Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Bedrettin Gündeş, Arbel
Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Arslan ve
Mersin Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet
İzol’un yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı katıldı.
Açılışta konuşan AKY Technology İcra Kurulu Başkanı
Gökmen Akyürek, Türkiye’de bakliyatın merkezinin Mersin
olduğunu ifade ederken, fabrikaları ve yeni geliştirdikleri
makineleri ile şehrin ekonomisine daha çok katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Akyürek, yola çıkarken her
iki ayda bir yeni teknoloji sözü verdiklerinin altını çizdi ve
ekledi: “Yüzde 100 yerli sermaye ile makineler üretmeye
devam edeceğiz. Büyük hedeflerimiz var. Hizmet alanımız
geniş ve daha da genişleyecek. Dünyanın sayılı markaları
arasına girmeyi
hedefliyoruz.”
45 yıllık deneyimiyle yeni bir
başlangıç yapan
AKY Technology,
açılış esnasında
üretimini yaptığı
en son eleme ve
temizleme
tek-
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nologies Excell Combo and Excell Turbo machinery. Giving information about the new machinery, Akyürek said:
“Excell Combo and Excell Turbo are our new products
developed by AKY engineers. Excell Combo can both
clean pulses & grains and grade them. Excell Turbo can
make double cleaning. These two machines are the first
in the world.”
The new factory which was built on an area of 25 thousand square meters and can produce 200 various sifting,
cleaning and packaging machinery is stated to have an
annual machinery production capacity of 2 thousand 176.

nolojileri olan Excell Combo ve Excell Turbo makinelerini
de tanıttı. Yeni makinelerle ilgili bilgi veren Akyürek, “Excell
Combo ve Excell Turbo, AKY mühendisleri tarafından geliştirilen yeni ürünlerimiz. Excell Combo, bakliyat ve hububatı hem temizliyor hem de boylayabiliyor. Excell Turbo ile
de iki kere temizlik yapılabiliyor. Bu iki makinemiz dünyada
bir ilk olma özelliğini taşıyor.” dedi.
25 bin metrekare üzerine kurulan ve 200 farklı çeşit eleme, temizleme ve paketleme makinesinin üretimini gerçekleştirecek olan yeni fabrikanın, yıllık ortalama 2 bin 176
adet makine üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Global Feed and Food Congress is in Turkey in April 2016
.........................................................................................................................................

Dünya Yem ve Gıda Kongresi, Nisan 2016’da Türkiye’de
The fifth of GFFC – Global Feed and Food Congress will be held in Antalya, Turkey on 18-20 April
2016.
GFFC - Dünya Yem ve Gıda Kongresi’nin beşincisi, 18-20 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya,
Türkiye’de gerçekleştirilecek.
5th Global Feed and Food Congress (GFFC) which
will bring global feed and food chain partners together
will be held in Antalya, Turkey on 18-20 April 2016. The
Congress hosted by Turkish Feed Industrialists Union
(TÜRKİYEMBİR) will be held in corporation with European
Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC) and technical
support of FAO.
That the 5th GFFC will be held in Turkey which is centered on a rapidly growing region for food industries excites the industry. The theme of the Congress “Equity
and Prosperity for All” points out the global challenge to
provide safe, affordable and
sustainable food to feed 9
billion people by 2050.
It also reflects the expectations for the future.
Over 1000 delegates from
around the world will join
the 5th GFFC that globally
competent and experienced
speakers will be included.
The sessions in the Congress will focus on feed
manufacturing and food
processing value chain including “Sustainability, Markets & Trade, Feed & Food
Safety, Regulations & Standards, Animal Nutrition and
Innovation and R&D”.
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Dünya yem ve gıda zinciri paydaşlarını bir araya getirecek
olan 5. Dünya Yem ve Gıda Kongresi (GFFC), 18-20 Nisan
2016 tarihlerinde Antalya, Türkiye’de gerçekleştirilecek.
Kongre, Uluslararası Yem Sanayi Federasyonu (IFIF) tarafından, Avrupa Yem Sanayicileri Federasyonu’nun (FEFAC)
işbirliği, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin (TÜRKİYEMBİR)
ev sahipliği ve FAO’nun teknik desteği ile düzenlenecek.
5. GFFC’nin yem ve gıda sektörlerinin hızla büyüdüğü
bir bölgenin ortasında yer alan Türkiye’de düzenlenecek
olması, sektörü heyecanlandırıyor. Kongrenin teması olan
“Herkes için Eşitlik ve Refah”, 2050 yılı itibariyle dünyada
9 milyar insanın sürdürülebilir, uygun fiyatlarla ve güvenli bir şekilde beslenmesini öngören küresel
çaptaki zorluğa dikkat çekiyor ve
geleceğe yönelik ortak beklentileri
yansıtıyor.
5.GFFC’ye, alanlarında dünya
çapında yetkin ve tecrübeli uzman konuşmacıların da yer alacağı 1000’in üzerinde katılımcının
iştirak etmesi bekleniyor. Kongrede yer alacak oturumlarda, yem
üretimi ve gıda tedarik zincirini
kapsayacak şekilde “Sürdürülebilirlik, Piyasalar ve Ticaret, Yem
ve Gıda Güvenliği, Mevzuat ve
Standartlar, Hayvan Besleme,
İnovasyon ve AR-GE” konuları ele
alınacak.
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Food plant solutions
from Etes
.........................................................

Etes’ten gıda tesislerine
uygun çözümler
Giving isolation, conditioning, mechanical installation and mounting services, Etes Endüstriyel offers services to food industry and food plants with proper solutions.
Yaklaşık 10 yıldır izolasyon, havalandırma, mekanik tesisat ve montaj hizmetleri veren Etes Endüstriyel, gıda sektörüne, gıda tesislerine uygun çözümlerle hizmet veriyor.

ETES Industrial Electronic Systems aims to offer a
new and professional approach in all kinds of isolation,
conditioning, mechanical installation, mounting works
and industrial paint; and also in supplying relevant materials from domestic or foreign markets and adding to
the customer portfolio.
Offering service in food producing plants with proper
materials and methods, Etes provides all kinds of mechanical, installation, surface preparation and application working with well-educated experts within the
frame of technical safety requirements and environmental responsibility.
Placing special emphasis on human sources, technology, innovation and creativity, the company is aiming
to transferring its increasing national and international
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ETES Endüstriyel Elektrik Sistemleri, her türlü izolasyon, havalandırma, mekanik tesisat ve montaj işleri ile
endüstriyel boya uygulamalarında ve ilgili malzemelerin
iç ve dış pazarlardan sağlanarak müşteri portföyüne
ulaştırılması konusunda, yeni ve profesyonel bir yaklaşım ortaya koymayı hedefliyor.
Gıda üretimi yapan tesislerde, buna uygun malzeme
ve yöntemlerle hizmet veren Etes; müşterilerine expertiz
ve danışmanlıktan başlayarak, her türlü mekanik, tesisat, yüzey hazırlama ve uygulama işlerini teknik emniyet
kurallarına bağlı ve çevreye saygılı bir şekilde, iyi eğitilmiş uzman kadrosuyla sağlıyor.
İnsan kaynağına, teknolojiye, yenilikçiliğe ve yaratıcılığa üst düzeyde önem veren bir firma, her geçen gün
artırdığı ulusal ve uluslararası tecrübesini ve birikimini,
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experiences and background to the new generation; to
raise awareness about work safety and environmental
protection and so to be a leader in moving the society
forward.
Working with high quality responsibility in every committed work, Etes Electronic is aiming to be among the
leading brands giving the best service in national or international standards, providing lasting superiority in a
competition environment, growing healthfully.
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yeni yetişenlere aktarmayı, sektörde iş güvenliği ve çevre koruma ile ilgili bilinci artırmayı ve böylece toplumun
daha ileri bir seviyeye ulaşmasında öncü olayı hedefliyor.
Taahhüt edilen her işte yüksek kalite sorumluluk anlayışıyla çalışan Etes Elektronik, ulusal ve uluslararası
standartlarda en iyi hizmeti veren, rekabet ortamında
kalıcı üstünlükler sağlayan, sağlıklı büyüyen, ulusal tecrübesiyle ve sağladığı güvenle alanının önde gelen markaları arasında yer alan bir firma olmayı amaçlıyor.
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7th International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling
Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition
7. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen
Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

19-22 April-Nisan 2018
İstanbul Expo Center - İstanbul Fuar Merkezi

HALL: 1-2-3-4

www.idma.com.tr
40
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FLOUR FORTIFICATION AND

FLOUR ADDITIVES

UNUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
VE UN KATKILARI
It is stated that more than 800 million people suffer from malnutrition and
various health issues related with this. The problems caused by malnutrition
enabled flour which is one of the most consumed nutrients in the world to
be fortified. Flour fortification is applied in many regions as an effective and
economic method in providing major vitamins and minerals that are under
consumed by a vast majority of public.
Dünyada 800 milyondan fazla insanın yetersiz beslenme ve bunun getirdiği bazı
sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Yetersiz beslenmenin yol açtığı
sorunlar, dünyanın en çok tüketilen besin maddelerinden biri olan unun zenginleştirilmesini gündeme getirmiştir. Günümüzde unun zenginleştirilmesi, geniş
halk kitlelerinde yetersizliği görülen önemli vitamin ve minerallerin sağlanmasında etkili ve ekonomik bir yöntem olarak birçok bölgede uygulanmaktadır.
Both fortifying flour with vitamins and
minerals and being added to flour for
some reasons are one of the most discussed issues today. Flour additives are
preferred in production of bakery products
as they provide various advantages. Vitamins and minerals that are used for fortification has a more different and important
intended purpose. Most of the international institutions advise flour fortification;
they even work for this in various parts of
the world because in the most parts of the
world there are significant problems about
malnutrition and people cannot take vitamins and minerals required for a healthy
physical development in natural nutrition
conditions. This brought forward the idea
of fortifying flour which is the most common nutrient in the world with vitamins
and minerals. You can reach the ideas of
related experts in articles and interviews
in cover story.
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Gerek unun vitamin ve minerallerce zenginleştirilmesi gerekse belirli amaçlarla una
katkı eklenmesi günümüzün tartışmalı konularından birisidir. Un katkıları genellikle
fırıncılık ürünleri üretiminde, çeşitli avantajlar sundukları için tercih edilmektedir. Zenginleştirme amaçlı kullanılan vitamin ve minarellerin ise çok daha farklı ve önemli bir
kullanım amacı var. Çoğu uluslararası kuruluş, unun zenginleştirilmesini özellikle tavsiye
etmekte, hatta dünyanın farklı noktalarında
buna yönelik çalışmalar yapmaktalar. Çünkü dünyanın önemli bir bölümünde, yetersiz
beslenmeyle ilgili ciddi sorunlar söz konusudur ve insanlar, sağlıklı bir fiziksel gelişim
için gerekli bazı vitamin ve mineralleri, doğal
beslenme koşullarında alamamaktadır. Bu
durum, dünyanın en yaygın besin maddesi
olan unun, vitamin ve minarellerce zenginleştirilmesi konusunu gündeme getirmiştir.
Dosyadaki makale ve röportajlarda konuyla
ilgili uzmanların fikirlerini bulabilirsiniz.
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Flour Fortification
with Folate:

“The Germans’
Unloved Child1”
.....................................................

Unun Folik Asitle
Zenginleştirilmesi:

“Almanların Sevilmeyen
Çocuğu1”
Dr. Lutz POPPER
Mühlenchemie GmbH & Co. KG, Ahrensburg

Michael GUSKO
GoodMills Innovation GmbH, Hamburg

“Those opposed to fortification further argue that it would restrict the fundamental right to selfdetermination. This argument would seem cynical in the extreme, since unborn children are not
asked whether they wish to be born without a brain or live with severely and permanently impaired
health. Is the right to physical integrity so much less important? This is a question we should all ask
ourselves – irrespective of the monetary costs, which are the main focus of this article.”
“Zenginleştirmeye karşı çıkanlar, bunun, kişinin temel bir hak olan kendi kendini yönetme hakkını
kısıtlayacağını düşünmektedir. Doğmamış bir çocuğa, beyni olmadan ya da sağlığı kalıcı ve ciddi
şekilde hasar görmüş olarak doğmak isteyip istemeyeceği sorulamayacağı için bu düşünce aşırı
derecede gülünç görünmektedir. Fiziksel bütünlük hakkı, bu kadar önemsiz mi? Bu, makalenin de
asıl odak noktası olan, maddiyat düşünülmeden kendimize sormamız gereken bir sorudur.”
WHAT FLOUR HAS TO DO WITH HUMAN DIGNITY
On 8 May 2000 the former Federal Institute for Health
Protection of Consumers and Veterinary Medicine (BgVV)2
organized a public hearing on the fortification of flour with
folic acid (folate). Prof. Dr. med. R. Großklaus, head of the
Institute’s department for Nutritional Medicine, opened
the hearing with the following words: “Human dignity and
basic human rights should be granted to the unborn from
the beginning of their existence.”
There was no denying the facts: 98% of the women and
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UNUN İNSAN ONURUYLA İLİŞKİSİ
Eski Federal Tüketici Sağlığını Koruma ve Veterinerlik
Enstitüsü (BgVV) 2 8 Mayıs 2000 tarihinde unun folik asit
ile zenginleştirilmesi üzerine bir açık oturum düzenledi.
Enstitünün Beslenme Tıbbı Bölümü Başkanı Prof. Dr.
R. Großklaus oturumu şu sözlerle açtı: “Yeni doğana,
varoluşunun başlangıcından itibaren insanlık onuru ve
temel insan hakları verilmelidir.”
Yadsınamaz bir gerçek vardı: Almanya’daki kadınların
yüzde 98’i ve erkeklerin yüzde 95’i yeteri kadar folik asit vita-
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95% of the men in Germany had an inadequate intake of the
vitamin folate. The associated health risk was pregnancies
resulting in severe deformities in the newborn (neural tube
defects: spina bifida). At the time there were still 800 – 1,000
neural tube defects every year (1‰ of all pregnancies).

mini almıyordu. Bununla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek
sağlık riski ise yeni doğanda ciddi deformasyonlara yol açabilecek olan gebeliklerdi (Nöral Tüp Defektleri: açık omurga).
O dönemlerde hala yılda 800-1000 arası nöral tüp defektleri
(NTD) görülüyordu (Tüm gebeliklerde binde 1).

Representatives of four interested groups were
asked to give their opinions:
1. The nutritional physicians felt that fortification of flour
with folate would have a beneficial effect on health.

İlgili grupların temsilcilerine fikirleri soruldu:
1. Beslenme hekimleri unun folat ile zenginleştirilmesinin sağlık üzerinde etkileri olabileceğini düşündüler.

2. The Association of the German Milling Industry (Verband deutscher Mühlen, VDM) expressed the view that
to dose folate at mills would be technically feasible since
it was possible to treat flour very precisely with ascorbic
acid in any case. The cost of fortifying all basic German
flour with folate would be less than one million EUR a year
– a fraction of the cost to the economy of treating neural
tube defects at that time.
3. On the other hand, the German Nutrition Society
(DGE) had reservations about fortifying staple foods. Its
members felt it would be sufficient for all consumers to
eat more fruit and vegetables.
4. The Study Group of the Consumer Associations
(AgV) commented that only a minority of pregnant women
was affected. It would be better to inform women about
the need for folate. The statement was accompanied by
an open threat: “We shall take action against any mandatory fortification.”
Fifteen years have passed since this hearing. Fifteen
years in which the consumption of fruit and vegetables
has not increased. Fifteen years in which women have
not been given more information about the preventive
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2. Alman Değirmenciler Endüstrisi Derneği (Verband
deutscher Mühlen, VDM), una her durumda kusursuz
biçimde askorbik asit eklenebildiğinden, değirmenlerde
folik asit ekleme işleminin uygulanabilir olduğunu belirtti.
Belli başlı tüm Alman unlarını folat ile zenginleştirmenin
bedeli yılda 1 milyon Euro’dan az olacaktır. Bu, nöral tüp
defektini tedavi etmek için gereken maliyetin yalnızca bir
bölümüdür.
3. Diğer bir açıdan, Alman Beslenme Topluluğu’nun
(DGE) temel gıdaların zenginleştirilmesi konusunda tereddütleri var. Üyeler, daha fazla meyve ve sebze yemenin
tüm tüketiciler için yeterli olacağını düşünüyor.
4. Tüketici Dernekleri Çalışma Grubu (AgV) bundan yalnızca az sayıdaki gebe kadınların etkilendiği yorumunda bulundu. Kadınları folat ihtiyacı konusunda aydınlatmak daha etkili
olacaktı. Bu sözlere bir de şu ifade eşlik etti: “Zorunlu yapılan
her zenginleştirmeye karşı harekete geçmeliyiz.”
Bu oturumun üzerinden 15 yıl geçti. Meyve ve sebze
tüketiminin artmadığı on beş yıl; folatın vitamin olarak tüketilmesinin koruyuculuğu hakkında kadınlara daha fazla
bilgi verilmediği on beş yıl… On beş yıl ve 10 binden fazla deforme olmuş çocuk… Mücadele ve acıyla geçen on
beş yıl; folik asitle zenginleştirmenin etkisi ve güvenilirliği
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consumption of folate as a vitamin. Fifteen years, and
over 10,000 severely deformed children. Fifteen years of
suffering and grief. And also fifteen years in which a multitude of new data have been collected on the efficacy and
safety of fortification with folate. So let us give a current
overview of the use of folate in flour.

THE PRESENT STATUS OF FLOUR
FORTIFICATION
The fortification of wheat flour is prescribed by law in 81
countries (FFI, 2014). In most cases the addition of vitamins
and minerals is restricted to iron preparations and folate. Numerous scientific studies and epidemiological surveys have
demonstrated the benefit of fortifying staple foods even in
developed countries. In all cases the few contrary results
have been refuted, or considerable systematic shortcomings were found in the studies on which they were based.
In Europe, flour is only fortified (with iron) in the United
Kingdom. One argument put forward against fortification in
Europe is loss of the consumer’s freedom of choice as a
result of mandatory fortification of staple foods. It is also
argued that consumers are adequately supplied with nutrients, or that there is even a risk of overdosing if food supplements are consumed at the same time. A vitamin B12 deficiency is often accompanied by an undersupply of folate;
some 30 percent of all elderly people have an inadequate
intake of vitamin B12. The increased administration of folate
through a basic food may conceal a vitamin B12 deficiency;
this can only be prevented by simultaneously fortifying foods
with vitamin B12. One argument in favour of fortifying staple
foods is that this is the only reliable way to reach financially
weak or poorly educated sections of the population.

EFFECTS OF FOLATE DEFICIENCY
Folic acid and its salts, the folates, are involved in cell
division, growth processes and protein metabolism. A
lack of folate in the blood of expectant mothers can lead
to severe developmental anomalies in the foetus, which
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konusunda bir yığın yeni verinin toplandığı on beş yıl...
Şimdi, unda folik asit kullanımı konusunda size güncel
bilgi verelim.

GÜNÜMÜZDE UNUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Buğday ununun zenginleştirilmesi 81 ülkede kanunla
açıklanmıştır (FFI, 2014). Birçok durumda, vitamin ve mineral eklentisi, demir ve folik asitle sınırlandırılmıştır. Çok
sayıda bilimsel çalışma ve epidemiyolojik araştırma, temel
gıdaları zenginleştirmenin gelişmiş ülkelerde bile faydalı
olduğunu gösterdi. Hepsinde, birkaç karşıt görüş çürütülmüş ya da bunları temel alan çalışmalarda önemli sistematik eksiklikler bulunmuştur.
Avrupa’da unun demir ile zenginleştirilmesi yalnızca
İngiltere’de mümkündür. Avrupa’da unun zenginleştirilmesi üzerine öne sürülen bir argüman, temel gıdaların
zenginleştirilmesinin zorunluluğu nedeniyle tüketicilerin
seçme özgürlüğünü kaybetmesini tartışmaktadır. Aynı
zamanda, tüketicilere yeteri kadar besin sağlandığı ya
da eğer gıda takviyeleri aynı anda tüketilirse doz aşımı
riskiyle karşılaşılacağı bile tartışılmaktadır. A vitamini ve
B12 eksikliği sıklıkla folat eksikliğinden kaynaklanmaktadır: yaşlıların yüzde 30’unun B12 vitamini alımı yetersizdir.
Temel gıdalar aracılığıyla folat yönetimini artırmak B12 eksikliğini giderebilir; bu da ancak gıdaları aynı anda B12 vitaminiyle de zenginleştirerek gerçekleştirilebilir. Gıdaların
zenginleştirilmesi konusunda bir argüman da, bunun nüfusun finansal olarak daha düşük ya da fakir kesimlerine
ulaşabilmenin en güvenilir yolu olduğudur.

FOLAT EKSİKLİĞİNİN ETKİLERİ
Folik asit ve onun tuzu olan folat hücre bölünmesinde,
büyüme sürecinde ve protein metabolizmasında işlev görür. Anne adaylarının kanındaki folat eksikliği fetüste ciddi gelişim anormalliklerine yol açıp zekâ geriliği ve hatta
nöral tüp defekti (NTD, örneğin açık omurga, hidrosefali,
anasefalus vs.) sorunlarına yol açar ve henüz doğmamış ya da yeni doğan çocuğun ölümüyle sonuçlanabilir.
Avrupa’da her 1000
yeni doğandan biri,
bundan
etkilenmektedir. Bu, prematüre
bebekleri içermemektedir. Bebeklerin üçte
ikisi hayatta kalmakta,
ancak dörtte biri ciddi
şekilde engelli oldukları için bir ay içinde
ölmektedir (Şekil 1).
Nöral tüp defekti olan
yeni doğmuş bebeklerin kalan yarısı ise farklı
derecelerde
etkilen-
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may result in reduced intellectual ability or even neural
tube defects (NTDs, e.g. an open spinal canal [Spina bifida], Hydrocephalus, Anencephalus etc.) or death of the
unborn or newborn child. In Europe, about one neonate
in 1,000 births is affected. That does not include prematurely aborted foetuses. About two-thirds of the babies
survive, but a quarter of these are so severely disabled
that they die within a month (Fig. 1). The remaining half of
the newborn children with neural tube defects is affected
to different degrees. In some cases their life expectancy
and quality of life are drastically impaired (Tab. 1).
Besides the negative effects of folate deficiency in mothers on the development of the unborn child there are indications that the quality of the sperm is impaired too. The
effects of folate deficiency presumably include changes in
the number of chromosomes. That may result in sterility,
miscarriages or developmental anomalies caused by the
Down syndrome, Turner syndrome or Klinefelter syndrome.
To those who are not affected, these phenomena may
seem very abstract and distant. But for the many victims of folate insufficiency in food they mean a drastic
impairment of their quality of life – and one that need not
have happened, because it could have been prevented
by simple means.
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mektedir. Bazılarınınsa yaşam süreleri ve yaşam kaliteleri
önemli ölçüde bozulmaktadır (Tablo 1).
Annelerde henüz doğmamış bebeklerin gelişiminde
folat eksikliğinin olumsuz etkilerinin yanı sıra, sperm kalitesinin de düştüğüne dair göstergeler mevcuttur. Folat
eksikliğinin etkileri büyük olasılıkla kromozom sayısındaki
değişikliği de içeriyordur. Bu da kısırlık, düşük ya da Down
sendromu, Turner sendromu ve Klinefelter sendromundan kaynaklanan gelişimsel anormalliklere yol açabilir.
Ancak aşağıda açıklayacağımız gibi, toplumumuz bir
bütün olarak etkilenmektedir. Etkilenmiyorsa bile bu bizim göstermeye zorunlu hissettiğimiz sempatiden ya da
en azından hayatta kalmak için harcanan oldukça yüksek
bedelden ya da engelli mağdurlar için hayatın kolaylaştırılmasındandır.

FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN SEBEPLERİ
Folik asit eksikliğinden meydana gelen sakatlıkların
insanın evrimi süresince filtrelenmemiş olması pek muhtemel görünmüyor. Bu sebeple folik asit eksikliğinin insanın gelişiminde eskiden beri rol oynadığını farz etmek
zorundayız. Beslenmemizde yaşanan değişiklik bunun
başlıca sebebi olabilir. Güvenilir gıda tedariki yerleşik hayata geçiş ve tarımla birlikte artmasına rağmen, modern
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But as we will explain below, our society as a whole is
affected – if not because of the sympathy we feel obliged
to show, then at least because of the considerable cost of
making survival possible or easier for the disabled sufferers.

CAUSES OF FOLATE DEFICIENCY
It seems unlikely that malformation due to folate deficiency was not filtered out in the course of human evolution. So we have to assume that folate deficiency did
not start to play a role in man’s development until fairly
recently. One significant reason could be the change in
our diet. Although the likelihood of a reliable supply of
food became much greater with settlement and agriculture, the amount of food necessary to maintain our
weight has decreased considerably, since modern man
no longer has to hunt or collect his food. Folate plays
a major role in cell development processes. In the foetus, especially, folate demand for these processes is not
coupled with energy demand. Consequently, a lower nutrient intake may lead to a vitamin deficiency in spite of an
ample and balanced diet. With 145 µg/100 g wet weight;
spinach is a vegetable fairly rich in folate. Nevertheless,
an adult would have to eat 140 g of spinach daily in order
to achieve only the recommended daily intake of 200 µg.

GENETIC CAUSES OF FOLATE DEFICIENCY
Besides the general, diet-related undersupply of folate
there are genetic reasons in a fairly large section of the
population. These persons are therefore predisposed to
a deficiency.
Our chromosomes are the blueprint of life. They contain genes, which are the construction plans for proteins.
5 – 15% of the population of Europe have chromosomes
with certain mutations3, of which they are unaware and
which disrupt the utilization of folate in the body.

insan gıda için avlanmak ve toplayıcılık yapmak zorunda
kalmadığından kilomuzu korumak için gereken gıda miktarı da büyük ölçüde azalmıştır. Folik asitler hücre gelişim
sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu süreçte, özellikle de fetüste ihtiyaç duyulan folat, enerji ihtiyacıyla eş
değer değildir. Sonuç olarak, yeterli ve dengeli bir beslenme şekline rağmen, düşük besin alımı vitamin eksikliğine
yol açabiliyor. Yaş ağırlığıyla 145 µg/100 gr olan ıspanak,
folat bakımından oldukça zengin bir sebzedir. Ancak, bir
yetişkin yalnızca günlük tavsiye edilen 200 µg’lık folat alımını sağlamak için her gün 140 gr ıspanak yemelidir.

FOLAT EKSİKLİĞİNİN GENETİK NEDENLERİ
Genel sebepler ve beslenmeyle alakalı folat eksikliğinin
yanı sıra, nüfusun görece büyük bir kısmı için genetik sebepler de geçerlidir. Bu yüzden bu kişiler folik asit eksikliği
yaşamaya meyillidir. Kromozomlarımız hayatın kopyasıdır.
Bunlar, proteinlerin yapı planı olan genleri içerirler. Avrupa
nüfusunun yüzde 5-15’i, farkında olmadıkları ve vücutta folik asidin kullanımını engelleyen belirli mutasyonlara3
uğramış kromozomlara sahiptir.
Bu kişilerde şu riskler yüksektir:
• Nöral tüp defektleri (omurilikte şekil bozukluğu)
• Şizofreni ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklar,
aynı zamanda
• Koroner kalp rahatsızlıkları
• Dahası, mutasyon kanser riskini arttırmaktadır.
Bu kişilerin mutasyondan kaynaklanan folat ve homosistein metabolizması bozulmasını telafi edebilmek için
daha yüksek miktarda folat (folik asit vitamin) ihtiyacı vardır. Birçoğunun bu bozukluktan haberi olmadığı için bu
ihtiyaç yalnızca zenginleştirilmiş gıda aracılığıyla karşılanabilmektedir.

TEN RENGİNİN EVRİMİ
The persons affected have an increased risk of:
• Neural tube defects (spinal cord malformation),
• Psychiatric disorders such as schizophrenia and depression, and also coronary heart disease.
• Moreover, the mutation increases the risk of cancer.
In order to compensate for the disruption of folate and
homocysteine metabolism caused by the mutation, these
persons need larger amounts of folate (the vitamin folic
acid). Since most of them are unaware of the defect, the
requirement can only be met by means of fortified food.

THE EVOLUTION OF SKIN COLOUR
Evolution scientists have discovered that people with a
fair skin have less folate in their blood than dark-skinned
people. According to Jablonski and Chaplin (2003), that
is due to the damaging effect of UV light on the folic acid
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Evrim üzerinde çalışan bilim adamları, açık tenli insanların koyu tenlilere göre kanlarında daha az folat taşıdığını
keşfetmiştir. Jablonski ve Chaplin’e göre (2003) bu, UV
ışınlarının kandaki folat seviyesine etkisinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, kan plazmasının yapay güneş ışığıyla
aydınlatılması, plazmanın folat konsantrayonunu yarım
saat içinde düşürmektedir. Güneşli Afrika’nın insanlarının
niçin daha koyu ten rengi olduğunu da açıklayan bilim
adamlarına göre, evrim sürecinde koyu ten rengi insan
kanındaki folat rezervlerini korumak ve güneş ışınlarına
karşı bir kalkan olarak ortaya çıkmıştır. UV ışınları kuzey
bölgelerde güneye göre daha az yoğunlukta olduğundan ve kuzeyli insanlar kıyafetler sayesinde daha korunaklı olduğundan, insanlar Afrika’dan göç edip Asya ile
Avrupa’ya doğru yol aldığında, UV ışınlarına karşı geliştirilen bu kalkana artık gerek kalmadı. Pigmentlerin gelişmesindeki evrimsel baskı da bu yüzden sona erdi. Belki de
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level in the blood. For example, irradiation of blood plasma with artificial sunlight reduces the folate concentration
of the plasma by half within an hour. According to evolution scientists, that also explains why the people of sunny
Africa have dark skin: in the course of evolution, dark skin
came about as a protection against UV light and thus the
folate reserves in human blood. When men migrated from
Africa and found their way into Asia and Europe, this protection against UV light was no longer necessary, since
UV radiation is less intense in northern regions than in the
south, and northern people also had more protection in
the form of clothing. The evolutionary pressure to form
pigment therefore ceased. It may be that today’s trend
towards scanty clothing and sunbathing is partly responsible for our increased folate requirement.

THE NECESSITY OF FLOUR FORTIFICATION
IN THE INDUSTRIALIZED COUNTRIES
A study in the Netherlands in 2008 revealed impressively
that even in a highly developed industrial nation like the
Netherlands, numerous cases of neural tube defects (NTDs)
could be prevented by
fortifying staple foods
with folate (Jentink et
al., 2008).
This is confirmed in a
recent study conducted
by Aarhus University,
according to which the
mandatory fortification
of foods could prevent
about 500 NTD cases a
year in Germany (Obeid
et al., 2015).
Taking the total number of births in Europe (5.5 million p.a.) and the NTD rate
(1 affected child in 1,000 births) it is possible to calculate
5,500 NTD cases per year, of which 2,750 could be prevented by fortification (Godfrey, 2014).

bugünün trendi olan hafif giysiler ve güneşlenme, artan
folik asit ihtiyacımızın sorumlusudur.

ENDÜSTRİYEL ÜLKELERDE UNUN
ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İHTİYACI
2008 yılında Hollanda’da yapılan bir araştırma, Hollanda gibi endüstriyel açıdan oldukça gelişmiş ülkelerde bile
unun folik asitle zenginleştirilmesi sayesinde çok sayıda
nöral tüp defektlerinin (NTDs) engellenebileceğini etkili bir
şekilde ortaya koymuştur (Jentink vd., 2008.) Bu, yakın
zamanda Aarnus Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmayla da
doğrulandı. Buna göre, gıdaların zorunlu şekilde zenginleştirilmesi Almanya’da yılda 500 NTD vakasını engelleyebiliyor (Obeid vd., 2015).
Avrupa’daki toplam doğum rakamları (yılda 5,5 milyon)
ve NTD oranı (1000 doğumda 1 çocuk) dikkate alınacak
olursa, bunu yılda 5,500 NTD vakası olarak hesaplamak
mümkün; bunlardan 2,750’si unun zenginleştirilmesiyle
engellenebilir (Godfrey, 2014).
ABD’de unun folik
asitle zenginleştirilmesi, 1997 yılında gönüllülük esasıyla başlamış
ve 1999 yılında zorunlu hale getirilmiştir.
Her ne kadar yaygınlık
derecesi genetik ve
beslenmeyle ilgili nedenlerden ötürü gruplar arasında farklılık
gösterse de, bu tarihten itibaren, tüm etnik
gruplarda rapor edilmiş NTD vakalarında
önemli bir azalma görülmüştür (Şekil 2). Grosse vd. (2005) ABD’de yılda 1000
NTD vakasının unun zenginleştirilmesiyle engellendiğini
tahmin etmektedir.

EKONOMİYE KATKISI
In the USA, flour fortification with folate was introduced
on a voluntary basis in 1997 and became mandatory in
1999. Since then, a substantial reduction in the number
of NTD cases has been reported in all ethnic groups, although prevalence varies considerably between groups
for genetic reasons or for reasons of diet (Fig. 2). Grosse
et al. (2005) estimates that in the USA, 1,000 cases of
NTD annually are prevented by flour fortification.

COST TO THE ECONOMY
Every single NTD case costs the European economy
an average of a quarter of a million EUR. This is the sum

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Her bir NTD vakası Avrupa ekonomisine ortalama çeyrek milyon Euro’ya mal olmaktadır. Bu, Jentink ve diğ.
2008 tarihli Hollanda’yı baz aldıkları raporlarında hesaplanan tutardır. Jentink, ölü doğumları ve hayatlarının ilk
ayında hayatta kalmayı başaramamış çocukları da buna
dahil etmiştir. Daha yüksek tutarların belirtildiği Tablo 2,
bu vakaları göstermez. Toplam maliyet, sağlık hizmetleri
için harcanan doğrudan masraflarının yanı sıra tekerlekli
sandalye, özel eğitim ücreti ve sağlıklı bireylere kıyasla iş
yaşamındaki düşük verimden kaynaklanan dolaylı masrafları ve benzeri günlük yaşamla baş etmede gerekli yardım
harcamalarını içermektedir.
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Jentink et al. calculated in their report of 2008 based on
data from the Netherlands. He includes stillborn babies
and cases in which the children fail to survive the first
month of their life. Tab. 2 does not show these cases,
which explains the higher sums. In addition to the direct
cost of health care, the costs include extra expenditure
on aids to coping with everyday life,
such as a wheelchair, the cost of
special education and the indirect
costs resulting from lower productivity in working life as compared to
healthy adults.

Bu figürlerle, rastgele seçilmiş çeşitli bölgelerin masrafları hesaplanmıştır (Tablo 3). Hayat boyu masrafların miktarı her ne kadar tahminden ibaret olsa da – Bu
miktar Çin ve Hindistan gibi ülkelerde Avrupa’ya kıyasla
daha düşüktür – NTD vakası ve doğum sayısı, resmi ulusal istatistiklere dayalıdır.

With these figures the author estimates the cost in various randomly
selected areas (Tab. 3). Whereas the
amount of the lifetime costs is an estimate – it is much lower in countries
like China or India than in Europe – the
incidence of NTD and the number of
births are based on the official national
statistics.
Although the lifetime costs in China and India were estimated to be
only about one-tenth of the costs in
Europe, the total cost to the economies of the EU, India and China together can be calculated as 3 billion
EUR. If global wheat flour consumption is assumed to be
460 million tonnes p.a. (from 700 million tonnes of flour),
the cost of fortifying the total amount of flour with the recommended dose of folate would be only about 90 million
4 EUR. That would prevent about half of the NTD cases
and result in a saving of 1.5 billion EUR.
The evaluation carried out by Williams et al. (2015) on
the basis of real data from the USA calculates the annual
saving resulting from fortification with folate as 500 million

Çin ve Hindistan’daki masraflar Avrupa’dakilerin onda
biri olsa da, bunun AB, Hindistan ve Çin gibi ekonomilere toplam maliyeti 3 milyar euro olarak hesaplanmaktadır. Eğer küresel un tüketiminin 460 milyon ton olduğu
hesaplanırsa (700 milyon ton un), toplam un miktarını
tavsiye edilen folik asit dozuyla zenginleştirmenin maliyeti 90 milyon 4 euro olacaktır. Bu, NTD vakalarının yaklaşık yarısını engelleyecek ve 1,5 milyar euroluk tasarruf
sağlayacaktır.
Williams ve diğ. (2015)
tarafından ABD’nin gerçek
verilerine dayanarak yürütülen bir değerlendirmeye göre
folat ile yapılan zenginleştirme çalışmasından sağlanan
tasarruf 500 milyon Amerikan dolarıdır. Bu, zenginleştirmenin yapılmaya başlandığı 1997 yılından bu yana
ABD için 8 milyar dolarlık bir
tasarrufu temsil etmektedir
(programın başlangıcındaki
2 yıllık gönüllü süreyi de kapsamaktadır).
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US dollars. This represents a saving of 8
billion dollars for the USA since the introduction of fortification in 1997 (including
two voluntary years at the start of the
programme).

CONSEQUENCES OF AN
OVERDOSE
Opponents of mandatory fortification of
staple foods often allege that the simultaneous consumption of voluntarily fortified
foods or food supplements might result
in an overdose, with damaging effects on
health.
However, the recommended addition
of folate to flour is still far below the optimum dosage which would be desirable
from the medical point of view. It is only
intended to achieve a folic acid intake
of about 150 - 200 µg/day. A desirable
level would be 400 µg/day, and as much
as 800 µg/day for women prior to conception.
For decades, women in the USA have been given
1,000 µg in the context of pre-natal care. For therapeutic
and preventive purposes, as much as 5,000 – 50,000 µg/
day have been used without detrimental effects on health
(Oakley, 2014).

YÜKSEK DOZUN
SONUÇLARI
Temel gıdaların zorunlu olarak zenginleştirilmesine
karşı çıkanların hep iddia ettikleri şudur: Gönüllü şekilde zenginleştirilmiş gıdalar ya da gıda takviyelerinin devamlı olarak tüketilmesi, sağlık üzerinde zararlı etkileri
olan doz aşımına yol açabilir.
Ancak yine de, folik asidin tavsiye edilen
miktarda una eklenmesi, tıbbi açıdan ideal bulunan optimum dozdan oldukça uzaktır. Bunun amacı yalnızca günde 150 - 200
µg folik asit alımını sağlamaktır. İdeal seviye
günde 400 µg’dır ve gebelik öncesindeki kadınlar için günde 800 µg’dır.
Yıllardır ABD’deki kadınlara doğum öncesi
bakım dâhilinde 1000 µg verilmiştir. İyileştirici
ve koruyucu olduğu için günde yaklaşık 5,000
– 50,000 µg kullanılmış ve sağlık üzerinde zararlı etkileri görülmemiştir (Oakley, 2014).

We may conclude from this that the general fortification of
flour with 2 ppm folate is a very safe measure, since it only
represents an intake of 274 µg of folic acid per person and
day at an annual consumption of about 50 kg of flour (Tab.
4). The fairly considerable losses resulting from storage and
processing are not taken into account in these calculations.
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Bundan çıkarabileceğimiz genel sonuç şudur: Unun 2 ppm folik asit ile zenginleştirilmesi çok güvenli bir ölçüdür; çünkü bu miktar yılda 50 kg un tüketimiyle, kişi başına ve
günlük 274 µg folik asit alımını temsil etmektedir (Tablo
4). Depolama ve proses sırasında yaşanan büyük kayıplarsa bu hesaplamalara dahil değildir.
ABD’deki epidemiyolojik araştırmalar, kadınlar arasındaki tüm kanser tiplerinde (akciğer kanseri hariç)
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Epidemiological surveys in den USA reveal a steady
decrease in the number of deaths among women from
nearly all types of cancer (except lung cancer), also continuing since mandatory fortification of flour with folate
was introduced in 1999 (Fig. 3). A potential connection
between fortification and certain forms of bowel cancer
was also disproved (Bayston et al., 2007).

görülen çok sayıda ölüm vakasının, yıllar içerisinde istikrarlı bir şekilde düşüşünü ortaya koydu. 1999 yılında
zorunlu olarak başlatılan unun folat ile zenginleştirilmesi
sonrasında da bu düşüş devam etmektedir (Figür 3).
Dolayısıyla zenginleştirme ve bağırsak kanserinin bazı
formları arasındaki potansiyel bağ da çürütülmüştür
(Bayston vd. 2007).

These findings rather surprised us, since cancer is a
very fast-growing tissue which might be assumed to have
a higher vitamin requirement – meaning that an increased
vitamin intake in general might conceivably promote it.

Kanser, oldukça hızlı gelişen bir doku olduğundan ve
daha fazla vitamin gerektirdiği tahmin edildiğinden – genel
olarak artan vitamin alımı muhtemelen bu durumu destekler - bu bulgular bizi şaşırtmıştır.

TECHNICAL REQUIREMENTS

TEKNİK GEREKLİLİKLER

The technical process of fortification presents no problem in the case of most micronutrients, and their addition
does not usually have any negative effects on product
quality. Problems, if any, may occur with quality control,
since it is difficult to detect some micronutrients in flour
because of their low concentration and the presence of
interfering substances. Folate, and especially, cyanocobalamine (vitamin B12), are added in very small amounts,
and their detection is therefore subject to uncertainty.

Çoğu mikro besin ve katkıların, ürün kalitesinde olumsuz etki barındırmadığı durumlarda, zenginleştirmenin
teknik süreci hiçbir problem içermemektedir. Düşük konsantrasyonları ve içine karışan yabancı maddelerin varlığından dolayı undaki mikro besinleri tespit etmek güç
olduğundan, kalite kontrolde problemler meydana gelebilir. Folat ve özellikle siyanokobalamin (Vitamin B12) oldukça düşük miktarlarda eklenmektedir ve bu yüzden tespit
edilmelerinde belirsizlik söz konusudur.

Because of the small amounts added, most micronutrients are diluted with suitable carriers to concentrations
that can be dosed accurately. For continuous addition by
means of micro-metering devices at the mill, the dosage is
usually set to 100 to 250 ppm (grams per tonne of flour).
The technique used does not differ from the usual procedure for adding other micro-components such as ascorbic
acid. To ensure even distribution in the flour, the products
should be introduced from the metering devices at least
four metres before the end of the collecting screw conveyor. Alternatively, batch mixers can be used, but then it
is advisable to dilute the micronutrients further to the factor
1/10 in order to ensure homogeneous distribution.

Eklenen küçük miktarlardan dolayı, birçok mikro besin
uygun taşıyıcılarla sulandırılarak kesin dozajlarla konsantre edilmektedir. Değirmencilerdeki mikro ölçüm cihazlarıyla kesintisiz şekilde ilave yapabilmek için dojaz genellikle
100 ila 250 ppm (gr/ton un) olarak ayarlanır. Kullanılan
teknik, askorbik asit gibi mikro bileşenleri eklemede kullanılan her zamanki prosedürden farklı değildir.
Undaki eşit dağılımı sağlamak için ürünlerin, toplayıcı
helezon konveyörün bitiminden en az dört metre önce ölçüm cihazlarından dahil edilmesi gerekmektedir. Alternatif
olarak, harmanlayıcı da kullanılabilir; ancak homojen bir
dağılım için mikro besinlerin 1/10 faktörüne seyreltilmesi
tavsiye edilmektedir.

STABILITY
Whereas minerals lose little of their efficacy through
preparation of the food, vitamins may be impaired by
physical or chemical effects at all stages of processing.

STABİLİTE

The activity of a vitamin is already reduced during storage of the preparation and in the fortified flour. Vitamin
preparations are therefore sold at a slightly higher concentration than specified in order to ensure their efficacy up to the end of the stated maximum shelf-life. The
amount added to the flour must then take the usual storage time of the flour into account, which means it may
have to be somewhat higher.

Mineraller gıdanın hazırlanma sürecinde etkilerini biraz
olsun kaybederken, vitaminler bu sürecin her aşamasında gerçekleşen fiziksel ve kimyasal etkiler nedeniyle
bozulurlar. Bir vitaminin aktivitesi, unun zenginleştirilmesi ya da preparatların depolanması esnasında azalır.
Bu yüzden vitamin preparatları, yararlarının korunması
amacıyla maksimum raf ömrünün sonuna kadar belirtilenden biraz daha yüksek konsantrasyonlarda satılır.
Una eklenen miktar için daha sonra unun her zamanki
depolama süresi hesaba katılır. Bu da bir nebze yüksek
olmak zorundadır.

Most flour is processed further by thermal methods.
The approximate losses of folic acid caused by thermal

Unların çoğu termal metotlarla işlenir. Folik asidin termal stres nedeniyle kaybolma miktarı yaklaşık olarak Tab-
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stress are shown in Tab. 5. It can be seen from the table
that baking, for example, causes a maximum loss of half
of the vitamin.

POLITICAL OPPOSITION TO FLOUR
FORTIFICATION
In the past, the reasons given for opposing fortification
were mainly medical, or it was argued that in Europe, all
sections of the population had a reliable supply of food containing the necessary vitamins. In the meantime, however,
we have numerous reports based on years of experience in
many parts of the world which show that no negative effects
on consumer health are to be expected following the addition of folate to flour. Moreover, several studies such as that
by Jentink et al. (2008) have shown that a large number of
avoidable NTD cases occur even in highly developed industrial countries, and that fortification is therefore advisable for
medical reasons in these countries too.
It is often argued that women can be given preventive
folate preparations by their doctors, which means that not
all consumers would be obliged to take in additional folate.
But it is often forgotten that scarcely half of all pregnancies
are planned (Whiteford, 2014). Moreover, it is necessary
to take the preparations 6 – 8 weeks before conception in
order to achieve an adequate concentration in the blood.
The planning required for a preventive intake of folate assumes that all the persons concerned understand the
problem. But the average consumer does not usually start
to think about problems until they occur. All of us who are
honest enough can see that from our own behaviour, although education and previous experience play a major
role in this connection.
Those opposed to fortification further argue that it would
restrict the fundamental right to self-determination. This argument would seem cynical in the extreme, since unborn children are not asked whether they wish to be born without a
brain or live with severely and permanently impaired health.
Is the right to physical integrity so much less important? This
is a question we should all ask ourselves – irrespective of the
monetary costs, which are the main focus of this article.

SUMMARY
• The fortification of staple foods like flour with folate
makes sense from both the economic and the medical
point of view.
• The cost of fortification is only a fraction of the economic benefit.
• The addition of micronutrients presents no technical
problems.
• Micronutrients like folate have no effect on product quality.
• Politically, it is still difficult to enforce mandatory fortification in Europe.
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lo 5’te gösterilmektedir. Örneğin vitaminin yarısının, yani
en yüksek oranının, fırınlama/pişirme esnasında kaybolduğu tablodan görülebilir.

UNUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNE KARŞI
SİYASİ MUHALEFET
Geçmişte, unun zenginleştirilmesine karşı çıkılmasının sebepleri çoğunlukla tıbbiydi ya da Avrupa’da halkın
çoğu kesimi gerekli vitaminleri içeren gıdalara erişebiliyordu. Ancak bu esnada, dünya üzerinde yılların tecrübesini
yansıtan çok sayıda rapor elde ettik. Bunlar una folat eklenmesinin halk sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etki yaratmayacağını gösteriyordu. Dahası, Jentink ve diğ. (2008)
yaptığı çalışma gibi birçok araştırma, önlenebilir NTD vakalarının endüstriyel ülkelerde bile çok sayıda gerçekleştiğini ve unun zenginleştirilmesinin tıbbi sebeplerden ötürü
bu ülkelerde de tavsiye edilebileceğini gösterdi.
Kadınlara doktorları tarafından önleyici folat preparatları verilip verilemeyeceği sık sık tartışılmıştır. Bu, tüm
tüketicilerin folat almak zorunda olmayacağını göstermektedir. Ancak devamlı unutulan şey gebeliklerin ancak yarısının planlanmış olduğudur (Whiteford, 2014).
Dahası, kanda yeterli konsantrasyon oluşturmak için
gebe kalmadan 6-8 hafta önce bu preparatların alınması gerekmektedir. Folatın önleyici alımı için gereken
planlamada, tüm ilgili kişilerin bu problemi anladığı farz
edilmektedir. Ancak ortalama bir tüketici, kendi başına
gelene kadar herhangi bir problem hakkında düşünmez.
Eğitim ve eski tecrübeler, bu bağlamda büyük bir rol oynamasına rağmen, yeterince dürüstsek, hepimiz bunu
kendi davranışlarımızda görebiliriz.
Zenginleştirmeye karşı çıkanlar, bunun, kişinin temel
bir hak olan kendi kendini yönetme hakkını kısıtlayacağını
düşünmektedir. Doğmamış bir çocuğa, beyni olmadan ya
da sağlığı kalıcı ve ciddi şekilde hasar görmüş olarak doğmak isteyip istemeyeceği sorulamayacağı için bu düşünce aşırı derecede gülünç görünmektedir. Fiziksel bütünlük
hakkı, bu kadar önemsiz mi? Bu, makalenin de asıl odak
noktası olan, maddiyat düşünülmeden kendimize sormamız gereken bir sorudur.

ÖZET
• Un gibi temel gıdaların folat ile zenginleştirilmesi hem
ekonomik hem de tıbbi açıdan önemlidir.
• Zenginleştirmenin bedeli, ekonomik kazancının yalnızca bir bölümüdür
• Mikro besinlerin eklenmesi teknik bir problem oluşturmamaktadır.
• Folat gibi mikro besinlerin gıda kalitesine olumsuz bir
etkisi yoktur.
• Siyasi açıdan zorunlu zenginleştirmeyi Avrupa’da uygulamak zordur.
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MİKRO
TARTIM
ÜNİTELERİ
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
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.
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Footnote
1. Translation of an article published in Mühle + Mischfutter 152(17), p. 544-548 on September 3, 2015
2. The Federal Institute for Health Protection of Consumers and Veterinary Medicine (BgVV) with its headquarters in
Berlin was a superior federal authority established in 1994
when the Federal Health Office was dissolved. In November
2002 the Institute was also dissolved; the greater part of
it was absorbed into the Federal Institute for Risk Assessment (BfR) and a smaller part into the Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL).
3. Deviations in the nucleotide sequence of the DNA (deoxyribonucleic acid) caused by mutation are called polymorphisms. They are one of the factors responsible for metabolic
disorders. As we have said, 5 – 15% of the population of Europe, for example, are affected by a homozygotic (i.e. inherited from both parents) single-nucleotide polymorphism (SNP)
in the gene for the enzyme 5,10-methylentetrahydrofolate
reductase (C677T mutation). This causes reduced enzymatic
activity, which inhibits the utilization of folate in the body. This
mutation is also termed MTHFR C677T polymorphism.
4. Because of a bottleneck in folate production, the cost is
currently a little higher than at the time the text was written.

Dipnotlar:
1. Mühle + Mischfutter 152(17)’de yayımlanmış bir makalenin çevirisi, sf. 544-548, 3 Eylül 2015
2. Merkezi Berlin’de olan Tüketici Sağlığı Koruma ve
Veteriner Federal Enstitüsü (BgVV) Federal Sağlık Ofisi
kapandıktan sonra, 1994’te kurulmuş olan yetkili bir üst
kurumdur. Kurum Kasım 2002’de dağılmıştır; büyük bir
kısmı Federal Risk Değerlendirmesi Kurumu’na (BfR) aktarılmıştır. Küçük bir kısmı ise Tüketici Sağlığını Koruma ve
Gıda Güvenliği Federal Ofisi’ne (BVL) aktarılmıştır.
3. DNA’nın nükleotid sekanslamasındaki (deoksiribonükleik asit) mutasyon sebepli sapmalar, polimorfizmler
olarak bilinir. Metabolizma bozukluklarının sebeplerinden biridir. Belirttiğimiz gibi, örneğin Avrupa nüfusunun
yüzde 5-15’i 5,10- metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi (C677T mutasyonu) bulunan genlerdeki homozigotik
tek-nükleotid polimorfizmden (SNP) etkilenmektedir (örn.
Her iki ebeveynden de kalıtsal yolla alınmıştır) Bu, folatın
vücutta kullanımını engelleyen düşük enzim aktivitesine
sebep olmaktadır. Bu mutasyon, aynı zamanda MTHFR
C677T polimorfizm olarak da isimlendirilir.
4. Folat üretimindeki azalmadan dolayı, maliyet metnin
yazıldığı zaman göre şuanda biraz daha yüksektir.
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Flour Fortification
with Folic Acid and Iron
...............................................................

Folik Asit ve Demirle
Unu Zenginleştirme

Sarah ZIMMERMAN
Communications Coordinator – İletişim Koordinatörü
Food Fortification Initiative (FFI)

“Given the great number of people affected by anemia, it is essential to fortifying flour with iron
correctly. It is a little more complicated than fortifying with folic acid, but the concerns are easily
addressed. Only one form of folic acid is used in fortification. It is easy for humans to absorb, and
it is not affected by phytates in flour. In contrast, four types of iron are recommended for flour fortification. To avoid problems when fortifying with iron, follow the WHO recommendations.”
“Anemi rahatsızlığı olan insanların sayısı unu demir ile doğru şekilde zenginleştirmenin de gerekliliğini göstermektedir. Bu, unu folik asit ile zenginleştirmekten biraz daha karmaşık bir iştir. Folik
asidin yalnızca bir formu zenginleştirmede kullanılmaktadır. İnsanlar için bunun emilimi kolaydır
ve undaki fitattan etkilenmez. Ancak bunun aksine, unun zenginleştirilmesinde demirin dört çeşidi kullanılmaktadır. Demir ile zenginleştirmede karşılaşılan problemleri aşmak için Dünya Sağlık
Örgütü’nün tavsiyeleri izlenmelidir.”
Peter Cook, Chairman of the National Chamber of Milling in South Africa, opened the International Association
of Operative Millers (IAOM) Mideast Africa District Conference and Expo in December 2014 with strong support
for flour fortification.
“Without the milling industry, we cannot achieve the
fundamental need of fortifying food to address vitamin
and mineral shortages that may be typical in a country,”
he said. “I think this is our role, to actually be the means
to this end."
For decades, vitamins and minerals have been added to
industrially milled wheat flour to improve the population’s
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Güney Afrika Ulusal Değirmencilik Konseyi Başkanı
Peter Cook, Uluslararası Değirmenciler Birliği’nin (IAOM)
Aralık 2014’deki Ortadoğu Afrika Konferans ve Sergisi’ni
unun zenginleştirilmesine yaptığı güçlü vurguyla açtı.
Cook: “Değirmencilik endüstrisi olmadan, bir ülkede sık
görülebilen vitamin ve mineral eksikliğine yönelik yaptığımız gıda zenginleştirmenin temel gerekliliklerini başaramayız. Bence bizim rolümüz bu; bunun sonlandırılmasına
aracı olmak.” dedi.
Vitamin ve mineraller nüfusun beslenmesini geliştirmek
için yıllardır endüstriyel olarak öğütülmüş buğday ununa
ekleniyor. Özellikle folik asidin bunda etkili olduğu kanıt-
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nutrition. This has proven to particularly effective for folic
acid. But two recent studies point out that certain conditions have to be met for fortifying with iron to be effective.

landı. Ancak son zamanlarda yapılan iki çalışma gösteriyor ki demir ile yapılan zenginleştirmenin etkili olabilmesi
için bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

Folic acid is a form of vitamin B9 that all people need to
produce healthy cells. Women especially need folic acid
before they become pregnant. At least 400 micrograms
of folic acid a day is recommended to help prevent serious birth defects called neural tube defects. The most
common of these is spina bifida which affects the baby’s
spine. Children born with severe spina bifida will face a
lifetime of surgeries and rehabilitation.

Folik asit, her insanın sağlıklı hücreler geliştirebilmesi
için gerekli olan bir çeşit B9 vitamini formudur. Kadınların
özellikle gebe kalmadan önce folik aside ihtiyaçları vardır.
Nöral tüp defektleri olarak bilinen ciddi doğum kusurlarını engellemek için günde en az 400 mikrogram folik asit
tavsiye edilmektedir. Bunların en yaygını bebeğin omurgasını etkileyen açık omurga hastalığıdır. Ciddi seviyede açık
omurga rahatsızlığıyla doğan çocuklar, hayatları boyunca
ameliyatlar ve rehabilitasyonla mücadele etmek zorunda
kalmaktadır.

In 1996, countries began adding enough folic acid
to flour to prevent most of these birth defects. Folic
acid is added in such small proportions that it causes
no sensory changes in flour. The cost to fortify flour is
much less than medical care for children with spina
bifida. Most importantly, fortifying flour with folic acid
reduces the incidence of neural tube birth defects by
an average of 46%.
Iron is commonly added to flour to prevent anemia
caused by iron deficiency. This is a significant global health
problem. Women who have had anemia say it causes debilitating fatigue. Anemia in children limits their ability to
learn. Anemia in pregnant women contributes to 20% of
maternal deaths. The World Health Organization (WHO)
estimates that 114.7 million children, 243.2 million non-
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1996 yılında, ülkeler bu doğum hastalıklarının birçoğunu engellemek için una folik asit eklemeye başladılar.
Folik asit o kadar küçük miktarlarda ekleniyordu ki unda
herhangi bir duyumsal değişiklik yaratmıyordu. Unu zenginleştirmenin maliyeti açık omurgayla doğan bir çocuğa
uygulanan tedaviden çok daha azdır. Daha da önemlisi,
unu folik asit ile zenginleştirmek, nöral tüp doğumlarını da
ortalama yüzde 46 oranında azaltmaktadır.
Demir eksikliğinin giderilmesi için una zaten demir eklenmektedir. Bu dünya genelinde bir sağlık problemidir.
Demir eksikliği olan kadınlar, bunun güçten düşüren bir
yorgunluğa sebep olduğunu söylüyorlar. Çocuklarda demir eksikliği öğrenme becerilerini kısıtlamaktadır. Gebe
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kadınlarda demir eksikliği yüzde 20 oranında anne ölümüne sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Organizasyonu
(WHO), 114,7 milyon çocuğun, 243,2 milyon gebe olmayan kadının ve 16,2 milyon gebe kadının demir eksikliğinden kaynaklanan anemiye tutulduğunu gösteriyor.
Anemi rahatsızlığı olan insanların sayısı unu demir ile
doğru şekilde zenginleştirmenin de gerekliliğini göstermektedir. Bu, unu folik asit ile zenginleştirmekten biraz daha
karmaşık bir iştir; ancak endişeler kolaylıkla ele alınabilir.

pregnant women, and 16.2 million pregnant women have
anemia from iron deficiency. Given the great number of
people affected by anemia, it is essential to fortifying flour
with iron correctly. It is a little more complicated than fortifying with folic acid, but the concerns are easily addressed.
Only one form of folic acid is used in fortification. It is easy
for humans to absorb, and it is not affected by phytates in
flour. In contrast, four types of iron are recommended for
flour fortification. They each have different bioavailability,
meaning the extent to which they can be absorbed by the
human body. Some iron compounds can cause sensory
changes in flour during an extended shelf life. Also, the
phytates in high extraction flour can limit iron absorption.
That is why only sodium iron EDTA is recommended for
high extraction flour. Sodium iron EDA is highly bioavailable
and can overcome the effect of phytates in high extraction
flour such as atta that is popular in India and Pakistan.
To avoid problems when fortifying with iron, follow the
WHO recommendations. These come from a workshop
that involved 100 public and private sector leaders. They
established recommendations to avoid potential problems with iron and to improve health.
The following two papers published earlier this year underscore the value of following these recommendations:
1. One study in the British Journal of Nutrition (BJN) found
that each year of fortification was associated with a 2.4%
decline in anemia prevalence. Countries that did not fortify
flour only had a 0.1% decline in anemia prevalence over time.
2. The second study was a systematic review in Nutrition Reviews. It showed that fortification consistently improved women’s iron status, but it provided little evidence
that fortification improved anemia prevalence.
A key difference is that most of the countries in the
BJN study used WHO-recommended iron compounds.
In contrast, most of the studies in the systematic review
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Folik asidin yalnızca bir formu zenginleştirmede kullanılmaktadır. İnsanlar için bunun emilimi kolaydır ve
undaki fitattan etkilenmez. Ancak bunun aksine, unun
zenginleştirilmesinde demirin dört çeşidi kullanılmaktadır. Hepsi farklı biyo-yararlılık derecesinde; yani insan
vücudu tarafından farklı ölçüde emiliyor. Bazı demir bileşenleri uzatılmış raf ömrü süresince unda duyumsal
değişikliklere yol açabilir. Aynı zamanda, yüksek ekstraksiyonlu unlardaki fitatlar demir emilimini sınırlayabilir.
Sodyum demir EDTA’nın yüksek ekstraksiyonlu unlarda
tavsiye edilmesinin sebebi budur. Sodyum demir EDTA
yüksek oranda biyo-yararlılığa sahiptir ve Hindistan ile
Pakistan’da popüler olan atta gibi yüksek ekstraksiyonlu
unlardaki fitatın etkilerini yenebilir.
Demir ile zenginleştirmede karşılaşılan problemleri aşmak için Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tavsiyeleri izlenmelidir. Bunlar, 100 kadar kamusal ve özel sektör liderinin
katıldığı bir çalışmada ortaya çıkmıştır. Liderler demir yüzünden oluşabilecek potansiyel problemlerden kaçınmak
ve sağlığımızı geliştirmek için tavsiyelerini sunmuşlardı.
Bu yılın başlarında yayımlanan aşağıdaki iki çalışma
şu tavsiyeleri vurgulamaktadır:
1. British Journal of Nutrition’ın (BJN) bir çalışması,
zenginleştirmenin yapıldığı her bir yılda, anemi yaygınlığının yüzde 2,4 oranında düştüğünü saptamıştır. Un zenginleştirme yapmayan ülkelerin anemi yaygınlığı yıllar içinde yüzde 0,1 oranında düşmüştür.
2. İkinci çalışma Nutrition Reviews’deki sistematik bir
çalışmadır. Bu çalışma, zenginleştirmenin kadınlardaki
demir seviyesini artırdığını göstermiştir. Buna karşılık zenginleştirmenin anemi yaygınlığını artırdığı hakkında çok az
kanıt sunmaktadır.
Temel farklılık, BJN çalışmasında yer alan ülkelerin çoğunun WHO’nun tavsiye ettiği demir bileşenlerinin kullanmış olmasıdır. Buna karşılık, sistematik incelemede yapılan çalışmaların çoğunda WHO’nun tavsiye ettiği demir
bileşenleri kullanılmamıştır. Bunlar aynı zamanda demirin
miktarını, tavsiye edilen minimum seviyede eklememişlerdir. Buna ek olarak, Nutrition Reviews’da yer alan prog-
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did not use the WHO-recommended iron compound.
They also did not add the minimum recommended
amount of iron. In addition, the programs in the Nutrition Reviews paper reflected a wide variety of compliance
with the fortification standard. Also in some cases, the
percent of population covered by fortified flour was low.
No food will be an effective vehicle for iron if the compounds are not bioavailable and insufficient iron amounts
are used. The program will also not be effective if it is not
well-monitored or if a high proportion of the population
does not consume the fortified foods. On the other hand,
as the BJN article illustrates, fortifying flour will help lower
anemia prevalence over time if it is done correctly.
One easy step for improvement is for countries with
existing flour fortification programs to compare their standards with WHO recommendations. Be sure to use the
recommended type of iron at the right level. If not, the
national standard needs to be amended.
Countries considering flour fortification need to follow WHO
recommendations in setting their standards. When appropriate standards are in place, effective monitoring needs to be
practiced to ensure compliance with the standard.
The milling industry is an influential partner in national grain
fortification programs. If your milling association finds ways to
improve fortification, share your suggestions with the national
public health leaders. Contact the contact the Food Fortification Initiative at info@ffinetwork.org for help in networking with
the public and civic sector partners in your country.
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ramlar, zenginleştirme standartlarıyla geniş bir yelpazede
uygunluğu yansıtmıştır. Ayrıca bazı durumlarda, zenginleştirilmiş un sağlanan nüfusun yüzdesi oldukça düşüktür.
Bileşenlerin biyo-yararlılığı yoksa ve yetersiz miktarda
demir kullanılıyorsa hiçbir gıda demir için etkili bir araç
değildir. Program, eğer doğru şekilde izlenmiyorsa ya da
toplumun büyük kesimi zenginleştirilmiş gıdalar tüketmiyorsa etkili olmayacaktır. Diğer bir açıdan, BJN makalesinde de ifade edildiği gibi eğer unun zenginleştirilmesi
doğru şekilde yapılırsa, zaman içinde aneminin yaygınlığının düşürülmesine yardımcı olmaktadır.
Un zenginleştirme programları bulunan ülkelerde iyileşme yönünde atılan adımlardan biri de standartların WHO
tavsiyeleriyle karşılaştırılmasıdır. Yani tavsiye edilen demir
tipini kullandığınızdan emin olmalısınız. Eğer değilseniz,
ulusal standartların değiştirilmesi gerekmektedir.
Un zenginleştirme işlemini düşünen ülkeler, standartlarını belirlemede WHO tavsiyelerini izlemelidir. Bir bölgeye
uygun standartlar uygulandığında etkili şekilde izlenmelidir; böylece standartlara uygunluk da sağlanmaktadır.
Değirmencilik endüstrisi ulusal tahıl zenginleştirme
programlarının etkili bir ortağıdır. Eğer değirmencilik derneğiniz zenginleştirmeyi güçlendirmek için bazı yöntemler
buluyorsa, tavsiyelerini ulusal halk sağlığı liderleriyle paylaşmalısınız. Ülkenizdeki kamu ve sivil ortaklarla iletişim
kurulmasına yardımcı olmak istiyorsanız Gıda Zenginleştirme Girişimi’yle info@ffinetwork.org adresinden irtibat
kurabilirsiniz.
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Indian Example
for Flour Fortification
....................................................................

Un Zenginleştirmede

Hindistan Örneği

“Flour fortification with micronutrients of public
health importance has a role in reducing micronutrient malnutrition, improve health, productivity, gross domestic product (GDP) reduce health
care costs, improve the living standards and quality of life of the individual. It helps in breaking the
vicious inter-generational life cycle of deficiency
and resultant impact on the human health and
growth thus enabling individuals to set in a virtuous cycle of growth, improved life style, productivity and pass the same to the next generation.”

“Unun mikro besinlerle zenginleştirilmesinin insan sağlığındaki önemi mikro besin malnutrisyonunu
düşürmesi, sağlığı, üretkenliği, gayrisafi yurtiçi hasılayı (GDP) artırarak sağlık harcamalarını düşürmesi, yaşam standartlarını ve bireyin yaşam kalitesini artırmasıdır. Aynı zamanda nesiller boyunca
devam eden sağlıksız yaşam döngüsünü kırıp insan sağlığında ve gelişiminde sonuç etkisi yaratarak, bireylerin nitelikli bir gelişim döngüsüne ve daha iyi bir yaşam stilline, üretkenliğe ulaşmasını
sağlayarak bunu bir sonraki nesle geçirir.”
Vinod KAPOOR is a leading figure in Indian flour milling
industry. He is well known for the flour factory that he is
also a partner, his responsibilities in non-governmental
organizations, and “Wheat Flour Fortification Project” that
he worked in intensely.
We thought that it would be highly beneficial to make in
interview with him as our subject is flour fortification. As
GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) and Roller
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Vinod KAPOOR, Hindistan un değirmenciliği sektörünün önde
gelen isimlerinden birisi. Gerek ortağı olduğu un fabrikası gerek sektördeki sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler
gerekse son yıllarda yoğun bir şekilde görev yaptığı “Buğday
Unu Zenginleştirme Projesi”yle çok yakından tanınıyor.
Konumuz unun zenginleştirilmesi olunca kendisiyle bir röportaj yapmanın son derece faydalı olacağını düşündük.
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Flour Millers’ Federation of India carry out Wheat Flour
Fortification Project Kapoor closely follows not only the
problems in some regions of India where nourishment is
a problem and also the solutions for this regions, provided by flour fortification studies . The consultant of the
Project, Vinod KAPOOR answers our relevant questions.
Mr. Kapoor, could you please give us some information about your background in the industry and your
role in Wheat Flour Fortification Project?
I majored in commerce and studied for Construction
Management Advanced Diploma in Taxation. I also attended short term courses on flour milling (ISMT, Mysore
India and Kansas State University, USA & Food Fortification Experts Training Course (FFETC) at International
Agriculture Centre, Wageningen, Netherlands. I participated as resource person at the second experts training Course at Dubai. I attended Partnering and Program
Development Workshop organized by GAIN and acted as
a resource person later. Attended program on Soya-its
food uses program at Illinois University at Urbana Champaign, USA and worked as a consultant with ASA, SARO,
and New Delhi. I had been a member of all four Project Review Panels on fortification projects representing
as food industry sector on food fortification with World
Bank and GAIN (Geneva). I also undertook assignments
as a Trainer for the industry and Government officials on
fortification programs and implementation in two states
in India i.e. Gujarat and West Bengal. I had consultancy
assignments with Micronutrient Initiative in India for fortification programs in various states in India for developing projects, project design and initiation, technical
support, millers training support on flour fortification and
food safety, drafting millers QA/QC manual and instructions, organizing millers and Government officials sensitization programs, monitoring and evaluation of programs
in the states etc.
I did a study of flour milling Industry in North Vietnam
in December 2010 for FFI in consultation with UNICEF,
Hanoi and Ministry of Industry and Trade, Government
of Vietnam. Presently I am working as a consultant on
GAIN-RFMFI project on flour fortification since 2011 and
with Flour Fortification Initiative India office. I also worked
as Advisor Consultant – Stern Ingredients, Mumbai and
Jubilant Foods Noida.
I have been involved with the flour milling industry since
1980. I owned a flour mill in partnership with my family
members at Panchkula Haryana. Initially I got into this
business after a business experience of more than a decade. The initial installed capacity of the flour mill was
9000 Mts per annum which we expanded in two times
and finally increased it to 45000 Mts per annum. I had
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Çünkü KAPOOR, GAIN (Geliştirilmiş Beslenme için Küresel İttifak) ve Hindistan Un Değirmencileri Federasyonu
(RFMFI) tarafından yürütülen Buğday Unu Zenginleştirme
Projesi nedeniyle Hindistan’ın beslenme sorunu yaşanan
bölgelerinde, hem sorunları hem de unu zenginleştirme
çalışmalarının bu sorunların çözümüne getirdiği katkıları
çok yakından takip ediyor. Proje danışmanı Vinod KAPOOR, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.
Sayın Kapoor, bize kısaca endüstrideki geçmişinizden
ve “Buğday Unu Zenginleştirme” projesindeki rolünüzden bahseder misiniz?
Ben ticaret mezunuyum; yapı yönetimi ve vergi üzerine de eğitim aldım. Un değirmenciliği konusunda ise
kısa dönemli kurslara katıldım (ISMAT, Maisur Hindistan, Kansas Üniversitesi, ABD & Hollanda Wageningen Uluslararası Tarım Merkezi’nin Gıda Zenginleştirme
Uzmanları Eğitim Kursu (FFETC)). Dubai’de düzenlenen İkinci Uzman Eğitim Kursu’nda uzman olarak görev aldım. GAIN (Geliştirilmiş Beslenme için Küresel
İttifak) tarafından organize edilen Ortaklık ve Program
Gelişimi çalışmasına katıldım ve sonrasında uzman olarak görev aldım. ABD Urbana Champaign’deki Illinois
Üniversitesi’nde, soya üzerine bir gıda kullanım programına katıldım. Ayrıca Yeni Delhi, ASA ve SARO’da danışman olarak çalıştım. Dünya Bankası ve GAIN (Cenova) ile birlikte, gıda endüstrisini temsilen zenginleştirme
projelerindeki dört Proje Değerlendirme Paneli’nin tamamının bir üyesiydim. Bunun yanı sıra bir eğitmen olarak,
endüstri ve hükümet yetkilileri için zenginleştirme programları hazırlardım ve bunların Gujarat ve Batı Bengal
olmak üzere Hindistan’ın iki eyaletinde uygulanmasında
görev aldım. Projeler, proje tasarım ve girişimleri, teknik
destek geliştirmek için Hindistan’ın çeşitli eyaletlerinde,
Hindistan’daki Mikrobesin Girişimi’yle danışmanlık görevi yürüttüm. Hindistan’da Mikrobesin Girişimi ile çeşitli
eyaletlerde gıda zenginleştirme programlarını uygulamak için danışmanlık görevi yürüttüm. Projeler geliştirmek, proje tasarımı ve girişimi, teknik destek, değirmencilerin eğitimi, gıda zenginleştirme ve gıda güvenliği gibi
konularda destek, değirmenciler için KG/KK kılavuz ve
yönergeleri hazırlamak, değirmencileri ve hükümet yetkililerini farkındalık programları için bir araya getirmek,
eyaletlerde yürütülen programların izlenmesi ve değerlendirilmesi de görevlerim arasındaydı.
2010 yılının Aralık ayında, UNICEF ve Vietnam hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın danışmanlığıyla FFI için
Kuzey Vietnam un değirmenciliği endüstrisiyle ilgili bir
çalışma yaptım. Şuanda unun zenginleştirilmesiyle ilgili GAIN-RFMFI projesinde ve Un Zenginleştirme Girişimi
Hindistan ofisinde danışman olarak çalışıyorum. Ayrıca Mumbai’de Stern Ingredients’in ve Jubilant Foods
Noida’nın danışmanı olarak da çalıştım.
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been President of Roller Flour Mills in the state of Haryana in 1990-92 and at all India level during 1997-1999. I
also was Chairman of Wheat Products Promotion Society – an association of all wheat based industries under
whose aegis we hold biannual international seminars on
wheat from farm to food. I have been closely associated
with fortification programs since 1997 in India. Consultant GAIN-RFMFI project on flour fortification since 2011.
I was the first roller flour milling unit in India to have voluntarily commenced flour fortification in my flour mill.
My role in the project involved training, advocacy, monitoring the program in the states and assisting the project
execution team and association on technical matters and
administrative matters.
Could you please give us some information about
Wheat Flour Fortification Project which is carried out
by Roller Flour Millers' Federation of India (RFMFI)?
What is the mission of the project?
Roller Flour Millers Federation of India is an apex body of
all India roller flour mills numbering around 1200. Membership is from individual mills and also through the respective state associations. This association is 75 years
old and serving the industry interests for training and
wheat industry’s development in various fields. It coordinates with various Government bodies and ministries
to create a developmental oriented approach to resolve
the issues facing the industry and the nation from time to
time.
During 2010-11, the federation (RFMFI) collaborated with
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) as Executing
agency for a project to be carried in the state of Madhya
Pradesh in open market. The state had a high burden of
under nutrition and micronutrient malnutrition across the
spectrum of age, sex and socio economic background.
Thirty five percent children less than 5 years of age being
under weight, 50% stunted and 60% wasted. The infant
mortality rate in the state though steadily declining over
time yet was high at 70 per 1000 live births. The state had
low consumption of micronutrient rich foods and levels of
micronutrient malnutrition were high especially causing,
anemia and Vitamin A deficiency. These deficiencies are
major contributors to the low vitality and high mortality,
especially of children under five and women. These deficiencies impacted the performance and productivity and
earning potential of the population. Wheat flour being the
major cereal staple food source and being consumed in
large amounts, fortification of flour with iron, folic acid,
Vitamin B12 and Vitamin A was undertaken.
The mission of the project was to sensitize industry,
state Government to undertake micronutrient fortifi-
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1980 yılından beri un değirmenciliği endüstrisinin içindeyim. Panchkula Haryana’da aile üyelerimle ortak işlettiğimiz bir un değirmenimiz var. Başlangıç olarak, 10 yıldan
az bir tecrübeyle bu işe giriştim. Un değirmenimizin başlangıç kapasitesi yılda 9.000 tondu. Biz bunu iki kez genişlettik ve en sonunda yılda 45.000 tona çıkardık. 199092 yıllarında Haryana’daki un değirmeninin, 1997-1999
döneminde ise tüm Hindistan genelinin başkanıydım. Aynı
zamanda Buğday Ürünleri Promosyon Topluluğu’nun da
başkanıydım. Bu, buğday tabanlı tüm endüstrilerin derneğidir. Bu derneğin kalkanı altında iki yılda bir tarladan
gıdaya buğday konulu uluslararası seminerler düzenliyoruz. 1997 yılından beri Hindistan’daki zenginleştirme
programlarıyla yakından ilgiliyim. 2011 yılından beri GAINRFMFI projesinde danışmanlık yapıyorum. Hindistan’da
unun zenginleştirilmesini, un değirmeninde gönüllü olarak
uygulayan ilk valsli değirmen bizimkidir.
Projedeki rolüm eğitim, tanıtım, eyaletlerde programın takibini yapma ve proje uygulama ekibiyle derneğe teknik
konularda ve yönetimsel sorunlarda yardımda bulunmaktır.
Bize Hindistan Un Değirmencileri Federasyonu
(RFMFI) tarafından yürütülen Buğday Unu Zenginleştirme Projesi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Projenin misyonu nedir?
Hindistan Un Değirmencileri Federasyonu, Hindistan’da
sayıları yaklaşık 1200’ü bulan valsli değirmenlerin buluşma noktasıdır. Üyeler münferit değirmenciler ve eyaletlerin ilgili derneklerinden oluşmaktadır. Federasyonumuz,
75 yıllıktır ve farklı alanlarda eğitim ve sanayi gelişimi için
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endüstrinin çıkarlarına hizmet etmektedir. Gelişim odaklı
yaklaşım oluşturarak zaman zaman endüstri ve ulusla ilgili
çıkan problemleri çözmek amacıyla devlete bağlı birçok
kurumla ve bakanlıklarla hareket etmektedir.

cation of flour the major cereal staple in the state to
improve upon the micronutrient status of population
resulting in growth and development, learning ability, improved school performance, improve immunity,
reduce morbidity and health care costs, reduce birth
defects and maternal deaths, reduce fatigue in adults
to improve their productivity. All this was possible at a
nominal cost which finally will be borne by the consumer. It was a win win situation for industry, state and the
population.
Could you explain what the role of flour fortification is
in human health? What is the importance of flour fortification in today’s world?
Flour fortification with micronutrients of public health importance has a role in
reducing micronutrient malnutrition, improve health, productivity, gross domestic
product (GDP) reduce health care costs, improve the living standards and quality of life of the individual. It helps
in breaking the vicious inter-generational life cycle of deficiency and resultant impact on the human health and
growth thus enabling individuals to set in a virtuous cycle
of growth, improved life style, and productivity and pass
the same to the next generation. Nations such as Canada and US have been practicing flour fortification levels
up to those caused by milling flour from wheat and addition of folic acid which has had a demonstrable impact in
reducing neural tube defects. Data from Middle East has
shown that countries mandating flour fortification have
improved health parameters than that not pursuing flour
fortification.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

2010-11 sezonunda, federasyon (RFMFI), Madya Pradeş
Eyaleti’nin açık pazarında yürütülecek olan bir proje için
yönetici acente olarak GAIN ile iş birliği yaptı. Eyalet yaş,
cinsiyet ve sosyo-ekonomik temelde yetersiz beslenme
ve yetersiz mikro besin alımı gibi ağır bir yükü taşımaktadır. 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 35’i normal kilonun
altındadır; bu çocukların yüzde 50’si kronik malnutrisyon,
yüzde 60’ı ise akut malnutrisyonludur. Zaman içinde düşmesine rağmen eyaletteki çocuk ölüm oranı 1000 canlı
doğumun 70’i gibi yüksek bir orandadır. Eyalette mikro besin açısından zengin gıdaların tüketimi oldukça düşük ve
özellikle kansızlık ve A vitamin eksikliğine sebep olan mikro
besin malnutrisyonu çok yüksek seviyededir. Bu eksiklikler, özellikle beş yaş altı çocuklar ve kadınlar için hayatta
kalma oranının düşmesinin ve ölüm oranının artmasının
en büyük sebebidir. Bu eksiklikler nüfusun performansını,
üretkenliğini ve geçim sağlama potansiyelini etkilemektedir. Bu sebeple, en önemli temel tahıl ürünü olan ve büyük
miktarlarda tüketilen buğday ununun demir, folik asit, B12
vitamini ve A vitamini ile zenginleştirilmesine karar verilmiştir. Projenin misyonu endüstriyi bu konuda duyarlı hale
getirmek ve nüfusun mikro besin alımını artırarak büyüme
ve gelişimini, öğrenme kabiliyetini, okul performansını artırmak ve ayrıca bağışıklığını artırıp ölüm oranını, sağlık harcamalarını, doğum sakatlıklarını, doğum ölümlerini ve yetişkinlerde verimsizliğe sebep olan yorgunluğu düşürerek
eyalet hükümetinin en büyük temel tahıl ürünü olan unun
mikro besinlerle zenginleştirilmesini üstlenmesini sağlamaktır. Bunların hepsi sonuçta tüketiciden çıkacak maliyetle mümkündür. Bu, hem endüstrinin hem de eyaletin ve
de nüfusun kazançlı çıkacağı bir durumdur.
Unun zenginleştirilmesinin insan sağlığındaki rolünü
açıklar mısınız? Bugünün dünyasında un zenginleştirmenin önemi nedir?
Unun mikro besinlerle zenginleştirilmesinin insan sağlığındaki önemi mikro besin malnutrisyonunu düşürmesi,
sağlığı, üretkenliği, gayrisafi yurtiçi hasılayı (GDP) artırarak
sağlık harcamalarını düşürmesi, yaşam standartlarını ve
bireyin yaşam kalitesini artırmasıdır. Aynı zamanda nesiller boyunca devam eden sağlıksız yaşam döngüsünü
kırıp insan sağlığında ve gelişiminde sonuç etkisi yaratarak, bireylerin nitelikli bir gelişim döngüsüne ve daha iyi
bir yaşam stilline, üretkenliğe ulaşmasını sağlayarak bunu
bir sonraki nesle geçirir.
Kanada ve ABD gibi ülkeler, buğday unu üretiminde, nöral
tüp defektlerinde belirgin bir düşüş etkisi yaratan folik asit
ilavesiyle unun zenginleştirilmesini bir süredir uyguluyorlar.
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Could you give us some information about flour fortification process and the nutrients (vitamins & minerals)
which are added to flour?
Flour fortification process does not need any changes
to the milling process per se. It only requires a premix
feeder as additional equipment. The process involves
dosing of the premix through a micro feeder or into the
pneumatic conveying line at the end of the milling process when the flour is ready for storage/packing. The
premix is dosed into flour conveyor worm at the predetermined quantity as per the design of the premix dosage
for the production in a particular flour mill. Premix constitutes of premix ingredients, a carrier in the form of starch
or wheat gluten and an anti-caking agent. Vitamins and
minerals that can be added into flour vary from country’s
food standards and public health requirements. The vitamins and minerals which can be generally added are
Iron (bioavailable as per the type of flour used), Calcium,
Zinc, Folic Acid, Vitamin A, Cyanocobalamin (Vitamin
B12), Niacin (Vitamin B3), Thiamin (Vitamin B1), Riboflavi
(Vitamin B2), Pyridoxine (Vitamin B6), Vitamin D. Ascorbic acid (Vitamin C) even though recommended yet it is
reported to be not available in the backed products. For
high extraction flour, the WHO suggested iron compound
being the most bioavailable for such flours is NaFeEDTA
(Sodium iron Ethylene Diamine Tetra Acetate).
To our knowledge, the project is carried out with the
collaboration of GAIN. What is the role of GAIN and the
other collaborating institutions in the project?
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) has collaborated with Roller Flour Millers Federation of India in this
project and extended assistance in building the capacity of the willing roller flour mills in the state by providing equipment for fortification and quality control, vitamin –mineral premix, training; building the capacity for
Internal quality assurance and quality control (QAQC).

66

November • Kasım 2015

Orta Doğu’dan elde edilen veriler, unun zenginleştirilmesini
zorunlu hale getiren ülkelerin, bunu yapmayan ülkelere göre
sağlık parametrelerinde gelişme kaydettiğini gösteriyor.
Bize unun zenginleştirilmesi süreci ve una eklenen
besleyiciler (vitamin ve mineraller) konusunda bilgi verebilir misiniz?
Unun zenginleştirilmesi süreci, aslında öğütme sürecini etkilemiyor. Fazladan yalnızca premiks besleyici makinesi gerektiriyor. Bu süreç, öğütme işleminin sonunda un, depolama ya da paketleme için hazır olduğunda, premiksin mikro
besleyiciden geçerek pnömatik konveyör hattına ulaşmasını
içermektedir. Belirli bir un değirmeninde üretim için gereken
premiks dozajı, daha önceden belirlenmiş miktarlarda helezonlu un konveyörüne yerleştirilir. Premiksler, nişasta ya da
buğday gluteni ve topaklanmayı engelleyici ajanlar şeklinde
taşıyıcı premiks bileşenlerden oluşmaktadır.
Una eklenen vitamin ve mineraller o ülkenin gıda standartlarına ve genel sağlık koşullarına göre değişmektedir. Kullanılan vitamin ve mineraller genellikle şöyledir:
Demir (unda biyolojik olarak kullanılabilir), Kalsiyum,
Çinko, Folik Asit, A vitamini, Siyanokobalamin (B12
Vitamini), Niyasin (B3 Vitamini), Tiyamin (B1 Vitamini),
Riboflavin (B2 Vitamini), Prioksidin (B6 Vitamini), D vitamini. Her ne kadar tavsiye edilse de, Askorbik asidin (C Vitamini) destekli ürünler arasında yer almadığı
rapor edilmiştir. WHO (Dünya Sağlık Örgütü), yüksek
ekstraksiyon unlarda biyolojik açıdan en kullanılabilir
demir bileşeni olarak NaFeEDTA’yı (Sodyum Demir Etilen Diamin Tetra Asetat) önermektedir.
Bildiğimiz kadarıyla proje GAIN’in işbirliğiyle yürütülüyor. GAIN’in ve diğer katkıda bulunan kurumların projedeki rolü nedir?
Geliştirilmiş Beslenme için Küresel İttifak (GAIN), bu projede
Hindistan Un Değirmencileri Federasyonu ile işbirliği kurmuş
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Beside the industry capacity building in production and
quality control, the program also envisaged support for
mainstreaming fortified flour in Mid-day meal scheme for
primary school children, social marketing and communications for consumer awareness and demand generation, orienting the policy makers and state Government
officials. During and at the end of the program to have a
monitoring and evaluation of the project to determine the
operational and technical feasibility as well as the envisaged project benefits are reaching the intended beneficiaries and the consumers.
What have been done so far through the Wheat Flour
Fortification Project realized in Madhya Pradesh?
Could you tell us about the success of the project?
The program brought together stakeholders including the Industry partners through informal and formal
discussions, many food processors got encouraged
and wanted to start fortification; undertook Industry
assessment to understand the need for capacity enhancement: infrastructure, manpower, QAQC, managed
fears/apprehensions/eliminated myths of Industry and
consumers through active scientific, social and media
engagements, organized many Media Workshops and
Community Events to create awareness and demand
through print, electronic and social media and launched
a high-pitched social marketing campaign and promoted logos.
The project has been successful from our viewpoint
since all stakeholders are on board and the program
is likely to be sustainable in the open market on its
own strength since participating millers post the support from GAIN are still continuing to do the fortification
and potentially using it as a unique selling preposition.
More milers not only form Madhya Pradesh but also
from other states in India, are likely to join suo motto in
its efforts. In the last few months millers from states of
Orissa and Jammu & Kashmir have commenced flour
fortification in their respective plants. Large MNCs are
getting to introduce fortified flour in the packaged flour
segment. Social net programs of the Government are
also incorporating addition of micronutrients wherever
possible in their diet and nutrition programs such as
ICDS (Integrated Child Development Service) catering
to children, adolescents and women, MDM for primary
school children.
It is known that the project includes training of the
wheat flour millers and providing equipment for them.
Could you give us some information on this?
Yes, the project envisaged that GAIN-RFMFI project will
extend support in terms of providing premix feeder, install
the same, give operating guidelines and also support in
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ve eyaletteki gönüllü valsli değirmenlere zenginleştirme, kalite kontrol ekipmanı, vitamin-mineral premiksi, eğitim gibi
yardımlar sağlayarak bu değirmenlerin kapasite artırımına,
ülke içindeki kalite güvencesi ve kontrolünün geliştirilmesine
yardım etmiştir. Program, endüstride üretim ve kalite kontrol
kapasitesinin artırımının yanı sıra okul çağındaki çocuklar,
sosyal pazarlama ve tüketici farkındalığı ve talep yaratmada
kullanılacak iletişim için politika belirleyicileri ve hükümet yetkililerini yönlendirerek zenginleştirilmiş unun günlük beslenme düzenine eklenmesini de desteklemiştir. Program esnasında ve program sonunda, operasyonel ve teknik fizibiliteyi
belirlemek için projenin izleniyor ve değerlendiriliyor. Ayrıca
öngörülen proje kazanımları da, hedeflenen yararlanıcılara
ve tüketicilere ulaşıyor.
Buğday Unu Zenginleştirme Projesiyle bugüne kadar
Madya Pradesh’te neler yapıldı? Bize projenin kazanımlarından bahseder misiniz?
Program, resmi ve gayrı resmi tartışmalar aracılığıyla sanayi ortakları da dahil olmak üzere teşvik edilen ve
zenginleştirme işlemine başlamak isteyen birçok gıda işleyicisini ve paydaşlarını bir araya getirdi; sanayinin kapasite geliştirme ihtiyacını anlamak için altyapı, iş gücü, KG/
KK gibi değerlendirmeleri üstlendi; korku ve endişelerin
yönetimini sağladı; bilimsel, sosyal ve medya bağlantılarıyla aktif bir şekilde endüstri ve tüketici mitlerini ortadan
kaldırdı; güçlü sosyal pazarlama kampanyaları ve reklam
logoları ortaya çıkararak basın, elektronik ve sosyal medya yoluyla farkındalık ve talep yarattı; birçok medya çalışması ve halk etkinlikleri düzenledi.
Proje, bizim bakış açımızdan başarılı olmuştur çünkü
tüm paydaşlar programa katılmıştır ve programa katılarak GAIN’den destek alan değirmenciler zenginleştirme
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işlemine devam ettiklerinden ve programı potansiyel satış aracı olarak gördüklerinden, programın kendi gücüyle
açık pazarda sürdürülebilir olması muhtemeldir. Yalnızca
Madya Pradesh’ten değil, Hindistan’ın diğer eyaletlerinden gelen değirmenciler de kendi istekleriyle buna katıldılar. Orissa ve Jammu & Kashmir eyaletlerinden gelen değirmenciler, son birkaç ay içinde kendi tesislerinde unun
zenginleştirilmesine başlamıştır. Büyük MNC’ler ambalajlı
un segmentinde zenginleştirilmiş un ile tanıştırılmaktadır.
Hükümetin sosyal ağ programları da çocuklara, ergenlik
çağındakilere ve kadınlara gıda sağlayan, ilkokul çocuklarınaysa MDM sağlayan ICDS (Entegre Çocuk Gelişimi
Servisi) gibi diyet ve beslenme programlarına mümkün
olduğunca mikro besin eklemektedir.

terms of maintaining process quality control and quality assurance plan in the flour mills who are volunteer to
fortify flour at their respective mills. This was to motivate
the millers to join the program voluntarily.
With regard to flour fortification, is there any other
project that is being carried out or planned for the future by RFMFI?
As at this time the project is in the final stages of completion and as indicated earlier the participating mills have
indicated to continue suo motto. RFMFI is an industry
association and ever willing to extend proactive support
to achieve the nutritional goals in the country and support
the government or any other organization willing to seek
support from the industry association. As at this stage
the RFMFI is doing advocacy in other states to initiate
flour fortification.
Is there anything you like to add?
I would like to iterate that the success of the fortification program will depend upon providing a level playing
field to the industry i.e. have the mandatory provisioning
of flour both in case of refined flour (called Maida) and
high extraction flour (called Atta) under all open market and social programs in the Government to achieve
nutritional security for the nation. Food Safety authority
has already notified the regulation. Ministry of Health in
consultation with the other concerned authorities need
to make it mandatory. Besides making it mandatory,
there should be capacity building of the regulatory staff
to monitor the program to oversee effective implementation of the program. Industry too is willing to take
it up in a mission mode approach for the program to
succeed.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Projenin buğday unu üreticilerinin eğitimini ve onlara
ekipman sağlanmasını da kapsadığı biliniyor. Bununla
ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Evet, proje GAIN-RFMFI’nin premiks besleyici ekipmanı
sağlanmasını, makinenin kurulumunu, operasyonel rehberlik verilmesini kapsıyor. Aynı zamanda un zenginleştirmeye gönüllü olan değirmencilere, proses kalite kontrol
ve kalite güvencesi planının oluşturulması konusunda
destek veriyoruz. Bütün bunlar, değirmencilerin programa gönüllü olarak katılması içindi.
Unun zenginleştirilmesiyle ilgili olarak, RFMFI tarafından şuanda yürütülmekte olan ya da gelecekte yürütülmesi planlanan başka bir proje var mı?
Şu anda proje tamamlanma aşamasında ve daha önce
belirttiğim gibi, katılımcı değirmenciler kendi istekleriyle
buna devam ediyorlar. RFMF bir endüstri derneğidir ve
ülkedeki beslenmeyle ilgili hedefleri başarmak ve endüstriden destek bekleyen hükümet ya da diğer organizasyonlar için proaktif destek oluşturmak için çalışmalarını
mutlaka arttıracaktır. Bunun için RFMFI şuanda diğer
eyaletlerde de unun zenginleştirilmesi için kampanya yürütmektedir.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Şunu tekrarlamak istiyorum; zenginleştirme programının
başarısı, endüstriye üzerinde hareket edecek bir zemin
sağlanmasına, devletin, ulusal beslenme güvenliği sağlamak amacıyla tüm açık pazar ve sosyal programlar
çerçevesinde hem rafine unu (Maida) hem de ekstraksiyon unu (Atta) zorunlu hale getirilmesine bağlıdır. Gıda
güvenliği yetkilileri şimdiden mevzuatı bildirdiler. Sağlık
Bakanlığı’nın diğer ilgili yetkililere de danışarak bunu zorunlu hale getirmesi gerekiyor. Zorunlu hale getirmenin
yanı sıra, programın etkin bir şekilde uygulanmasını denetleyecek ve programı izleyecek düzenleyici personelin
kapasitesi de artırılmalıdır. Programın başarılı olabilmesi
için sanayinin de buna istekli bir şekilde, misyon belirleyerek yaklaşması gerekir.
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Flour
Fortification and Flour Additives
...............................................................................................................................
Unun Zenginleştirilmesi ve Un Katkıları
Semih KOÇAK
Export Specialist and Food Engineer– İhracat Sorumlusu ve Gıda Mühendisi
Erkaya Laboratuvar ve Un Katkı Maddeleri Ltd.

“Contrary to a general view, flour additives have not harmful effect as long as they are used within
the allowed limits and it makes considerable contributions to flour industry in reaching targeted
technological aims and providing flour standardization.”
“Un katkı maddeleri, yaygın olan genel görüşün aksine, izin verilen limitlerin altında kullanıldığında hiçbir zararı olmayan ve un sanayisinde hedeflenen teknolojik amaçlara ulaşılmasında ve un
standardizasyonunun sağlanmasında önemli katkılar sağlamaktadırlar.”
WHAT DOES FLOUR FORTIFICATION MEAN?

UNUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ NE DEMEKTİR?

Uncrushed wheat not only has a considerable source
of macro nutrients such as calorie, carbohydrate and
dietary fibers, and also includes micro nutrients like vitamins and minerals. However, these vitamins and minerals which are included mostly in crust and core are
subtracted while wheat being grinded. Thus, at the end
of the grinding wheat flour of which nutritional value is
far less than of whole wheat is obtained. Flour fortification is a process of developing more quality products
with higher nutritional features by adding vitamins and
minerals to wheat flour during the grinding process. In
general, it is realized by adding deficient nutrients to
flour mostly in nations where consumption of flour and
bakery products is common.

Öğütülmemiş buğdayın önemli ölçüde kalori, protein,
karbonhidrat ve diyet lifleri gibi makrobesin öğelerinin kaynağı olmasının yanı sıra vitamin ve mineraller gibi mikrobesin öğeleri de içermektedir. Ancak, daha çok dış kabuk ve
özde bulunan bu vitamin ve mineraller, buğday öğütülürken
uzaklaştırılmaktadır. Dolayısıyla öğütme sonucunda, besin
değeri tam buğdaya kıyasla oldukça düşük olan buğday
unu elde edilmektedir. Un zenginleştirme, buğday ununa
öğütme sırasında vitamin ve mineral ilave etmek suretiyle,
daha kaliteli ve besleyici özelliği yüksek ürünlerin geliştirilmesi işlemidir. Genel olarak, daha çok un ve unlu mamul
tüketiminin yaygın olduğu toplumlarda, eksikliği duyulan
besin öğelerinin una ilave edilmesi suretiyle yapılmaktadır.

Fortifying staple food products such as wheat flour
with nutrients is applied by providing essential vitamins
and minerals that are deficient in a vast majority of public.
These vitamins and minerals that are used in fortification
have a great importance in preventing significant health
issues such as anemia (iron deficiency) caused by nutri-
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Buğday unu gibi tüketimi yaygın olan temel gıda maddelerinin besin öğeleri ile zenginleştirilmesi, geniş halk kitlelerinde yetersizliği görülen elzem vitamin ve minerallerin unlu
mamuller yoluyla sağlanması yoluna gidilmesidir. Zenginleştirmede kullanılan bu vitamin ve mineraller, anemi (demir
eksikliği) gibi besin öğeleri yetersizliğinden kaynaklanan
önemli sağlık sorunlarının önlenmesinde büyük önem taşı-
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ent deficiency. Therefore, fortifying flour with vitamins and
minerals has a key role in solving health problems caused
by malnutrition and a considerable effect in improving
general public health.

VITAMINS, MINERALS AND ADDITIVES
USED FOR FLOUR FORTIFICATION
Vitamins and minerals commonly used for flour fortification are Iron, Zinc, Folic Acid, Vitamin B (Thiamin, Riboflavin and Niacin), Vitamin A, Calcium and Vitamin B12.
Ministries of health in various countries list vitamin and
minerals that are thought to be included in public’s diet
and determine the rates in premixes. For instance, the formulation consists of Iron and Folic Acid in countries such
as Iraq and Iran consists of 11 vitamins and minerals.
Primary additives used for flour industry are Vitamin C,
alpha amylase (Fungal and bacteria based), Hemicellulases (fungal and bacterial), proteases, glucose oxidases
and lipases. Every additive shows a different reaction in
flour and the balance between oxidase agents and enzyme activity should be guaranteed while using additives.
Additives are used for standardization of flour production or producing flour applying to various specifications.
Deficient features in plain flour are added to flour in certain
amounts, improved and developed. By this way values
such as stretching, processability, strength and energy for
bread that are targeted in dough analyses and features like
crust, crumb grain, color, bread volume, shelf life in bread
which is final product are aimed to be improved.

DOSAGE AND CONDITIONS OF USE
IN ADDITIVES
Flour additives should be used in order to create targeted technologic benefits. In case of using more than
needed or overdose, unexpected results can be seen.
Therefore additives should be used by experts who know
which one is used with what dosage and what it causes
in dough and bread; formulations should be created according to this. Besides, with the help of laboratory devices, especially the effects on dough formation should
be analyzed and regulations should be made according
to the results. If the desired result cannot be obtained
with additives wheat blend should be changed.
JECFA (The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives), EFSA (European Food Safety Authority) and FDA
(U.S. Food and Drug Administration) in America determined
the limits for additives to be included in food by considering
all the ongoing toxicology studies in order to determine the
limit of maximum use for additives to be used. They prepare
standards known as Codex Alimentarius in Europe. In our
country, The Ministry of Food, Agriculture and Livestock for-
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maktadır. Dolayısıyla unun vitamin ve minerallerle zenginleştirilmesi, yetersiz beslenmeye dayalı sağlık sorunlarının
çözümünde kilit rol üstlenebilmekte ve genel halk sağlığının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır.

UNU ZENGİNLEŞTİRMEDE KULLANILAN VİTA
MİNLER, MİNERALLER VE KATKI MADDELERİ
Unun zenginleştirilmesi işleminde yaygın olarak kullanılan vitamin ve mineraller Demir, Çinko, Folik Asit, B vitaminleri (Tiyamin, Riboflavin ve Niasin), A Vitamini, Kalsiyum
ve B12’dir. Ülkelerin Sağlık Bakanlıkları, halkın diyetinde
olması gerektiğini düşündüğü vitamin ve mineral maddelerin listesini yapmakta ve bunların premiks içerisindeki
oranlarını tespit etmektedirler. Örneğin Irak ve İran gibi ülkelerde sadece Demir ve Folik asitten oluşan formülasyon,
Filistin’de 11 farklı vitamin ve mineralden oluşmaktadır.
Un sanayinde kullanılan başlıca katkı maddeleri ise Vitamin
C, alfa amilazlar (fungal ve bakteriyel kökenli), hemisellülazlar
(fungal ve bakteriyel), proteazlar, glikoz oksidazlar ve lipazlardır. Her katkı maddesinin unda gerçekleştirdiği farklı bir reaksiyon vardır ve katkı maddesi kullanılırken okside ajanlarla,
enzim aktivitesi arasında bir denge kurulmaya çalışılmalıdır.
Katkı maddeleri ise un üretiminin standardizasyonu için
veya istenilen farklı spesifikasyonlara uygun un üretmek
amacıyla kullanılmaktadır. Katkısız unda eksikliği görülen
özellikler, katkı maddelerinin dozaj makineleri aracılığıyla
belirli miktarlarda una ilave edilmesiyle iyileştirilmekte ve
geliştirilmektedirler. Böylece, hamur analizlerinde hedeflenen uzama, işlenebilirlik, direnç ve ekmeklik enerjisi gibi
değerler ile nihai ürün olan ekmekte kabuk ve gözenek yapısı, renk, ekmek hacmi, raf ömrü gibi özelliklerin iyi yönde
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

UN KATKI MADDELERİNİN KULLANILMA
DOZAJLARI VE ŞARTLARI
Un katkı maddeleri, hedeflenen teknolojik faydayı yaratacak miktarlarda kullanılmalıdır. Çünkü normalden az veya
aşırı doz kullanıldığı durumlarda hiç beklenmedik olumsuz
sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla katkı maddelerinin hangisinin, hangi dozajlarda, hamurda ve ekmekte
ne etki yaratacağını çok iyi bilen uzman kişilerin bilgisi dahilinde kullanılması, buna göre formülasyonlar oluşturulmasında yarar vardır. Ayrıca laboratuvar cihazları yardımı ile
özellikle hamur yapısı üzerindeki etkileri analiz edilmelidir
ve sonuçlara göre gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Katkı
maddeleri ile istenilen fayda sağlanamıyorsa, buğday paçalının değiştirilmesi yoluna gidilmelidir.
JECFA (Gıda Katkı Maddeleri FAO/WHO ortak Uzmanlar
Komitesi), EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) ve Amerika
da FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), kullanılacak katkı maddeleri ve maksimum kullanma düzeylerine karar vermek için
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uzun yıllar devam eden tüm toksikoloji çalışmalarını değerlendirerek, gıda katkılarının üründe bulunabileceği limitleri belirlemişlerdir. Avrupa’da Codex Alimentarius olarak adlandırılan
standartlar hazırlanmaktadır. Ülkemizde Avrupa Birliği regülasyonları esas alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından mevzuatlar oluşturulmaktadır. Türk Gıda Kodeksi
Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Türk gıda kodeksi Buğday
Unu Tebliği’nin detaylı olarak incelenmesinde yarar vardır.

mulates new regulations based on European Union Regulations. Turkish Food Codex Regulation on Food Additives
and Turkish Food Codex Wheat Flour Communiqué should
be considered in detail.
There are some risks and negative results caused by not
using any additives in flour. It would be helpful to give an
instance about this issue; Falling number exceeds the limits
(more than 300) in the countries where seasons are arid and
without rain. High FN value indicates that alpha amylase enzyme activity in flour is insufficient. Alpha amylase enzyme
hydrolyses impaired starch and forms reducing sugar that
yeast can use and as a result of reaction, CO2 comes out.
Practically, this means higher loaf volume of bread. Besides,
crumb grain formation, crust color features also develops.
In case the required enzyme is not used, these benefits will
not be provided and customer dissatisfaction will increase.
Apart from this, use of some additives, which had been
used commonly before and were proven to be harmful for
human health in the toxicological tests made in the following
years, is prohibited in (Like Potassium Bromate). They are
not used in our country too.

FLOUR FORTIFICATION IN TURKEY
Contrary to a general view, flour additives has not
harmful effect as long as they are used within the allowed
limits and it makes considerable contributions to flour industry in reaching targeted technological aims and providing flour standardization. One reason why a country
like Turkey where quality wheat is insufficient is taking the
first place globally is using the additives accurately for
wheat blends and required specifications.
Regarding flour fortification, unfortunately any necessary
step is taken so far in Turkey where bread is consumed
considerably; and also the issue of flour fortification with
minerals and vitamins has not been considered in Turkey.
How the public health conditions and malnutrition damage individual mood and economy of the country is not
noticed. I believe that considering flour fortification that
is mandatory in many countries in the world immediately
would provide benefit. Basically, we expect academicians
and related public institutions do the required regulations.
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Unda herhangi bir katkı maddesi kullanılmamasının getirdiği bir takım riskler ve olumsuz sonuçlar da bulunmaktadır.
Bu konuda bir örnek vermek yararlı olabilir; sezonların kurak
ve yağışsız geçtiği ülkelerde Falling Number (Düşme sayısı)
değerleri normalden yüksek çıkmaktadır (300’den büyük).
Yüksek FN değeri, undaki alfa amilaz enzim aktivitesinin yetersiz olduğunu ifade etmektedir. Alfa amilaz enzimi undaki
zedelenmiş nişastayı hidrolize ederek mayanın kullanabileceği indirgen şekerler oluşturmakta ve gerçekleşen reaksiyon sonucu CO2 açığa çıkmaktadır. Bu ise pratikte ekmekteki hacim artışının bir ifadesi olmaktadır. Ayrıca ekmek içi
gözenek yapısı, kabuk rengi özellikleri de gelişmektedir. Söz
konusu enzimin, ihtiyaca rağmen kullanılmaması durumunda ise bu faydalar sağlanamayacak ve müşteri memnuniyetsizlikleri artacaktır. Bunun dışında, un sanayinde daha önce
yaygın olarak kullanılan ancak ilerleyen yıllarda yapılan toksikolojik testlerde insan sağlığına zararları tespit edilen bazı
katkı maddelerinin kullanılması yasaklanmıştır (Potasyum
bromat gibi). Ülkemizde de kullanılmamaktadır.

TÜRKİYE’DE UNUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Un katkı maddeleri, yaygın olan genel görüşün aksine,
izin verilen limitlerin altında kullanıldığında hiçbir zararı olmayan ve un sanayisinde hedeflenen teknolojik amaçlara
ulaşılmasında ve un standardizasyonunun sağlanmasında
önemli katkılar sağlamaktadırlar. Türkiye gibi kaliteli buğday eksikliğinin yaşandığı bir ülkenin, dünya ölçeğinde ilk
sıralarda yer almasının sebepleri arasında bilinçli olarak
oluşturulan buğday paçallarının yanı sıra istenilen spesifikasyonlara ulaşmak için doğru bir şekilde kullanılan katkı
maddelerini de saymakta yarar vardır.
Un zenginleştirme konusunda ise; ekmeğin bu kadar yoğun tüketildiği ülkemizde, üzülerek görmekteyiz ki şimdiye
kadar gerekli adımları atılmamıştır ve Türkiye’de unların vitamin ve minerallerce zenginleştirilmesi konusu gündeme
alınmamıştır. Halk sağlığı ve yetersiz beslenme koşullarının
birey moral değerlerinde ve ülke ekonomisinde yarattığı
tahribat dikkatlerden kaçmaktadır. Dünya’nın birçok ülkesinde yapılması zorunlu olan un zenginleştirme işleminin,
ülkemizde de ivedilikle gündeme alınmasının önemli faydalar sağlayacağı kanısındayım. Bu konuyla ilgili olarak
özellikle akademisyenler ve ilgili Kamu Kuruluşlarının gerekli değerlendirmeleri yapıp yeni bir düzenleme yapması,
öncelikli beklentilerimiz arasındadır.
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Increase in production and
inadequacy in demands
increases selling pressure
...............................................................

Üretimdeki artış ve
talepteki yetersizlik
satış baskısını arttırıyor

“While production forecasts increase demand expectations reduce and this strengthens the estimates that selling pressure will be more effective. Downturn in Chinese economy, strengthening
dollar and record production estimates may influence derivatives markets. Therefore, as long as
there is not a serious effect in weather conditions, I believe that selling pressure will be effective.
Fluctuations in money markets may cause a short term fluctuations in derivatives wheat markets.”
“Üretim tahminlerinde artış yaşanırken, talep beklentilerinin gerilemesi, satış baskısının daha da
etkin olabileceği yönündeki tahminleri güçlendiriyor. Özellikle Çin ekonomisinin zayıflaması, doların
güçlenmesi ve rekor üretim tahminleri, vadeli işlem piyasalarında etkisini gösterebilir. Bu nedenle
kısa vadede hava koşullarında ciddi bir etki görülmediği sürece satış baskısının etkili olacağı yönündeki beklentimi korumaktayım. Para piyasalarındaki dalgalanmalar ise vadeli buğday işlemlerinde
kısa vadeli bir dalgalanmaya neden olabilir.”
Wheat price decreased again due to selling after it increased to the level of 531 cent/bushel in October. Sales
starting from this level decreased below 500 cent/bushel
level. Along with the news that USA Central Bank (FED)
will not increase interests, wheat prices started an upward
movement. Increasing global risks and demand concerns,
however, caused sales to rise. We have particularly seen
that China based concerns affected global markets considerably. As Chinese economy slows down, commodity
demands are expected to decrease. In China which is the
world’s largest commodity importer, we have already seen
sharp sales in commodity prices because China shares
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Buğday fiyatı, Ekim ayında 531 cent/bushel seviyesine
kadar yükseldikten sonra bir kez daha satışlara yenildi.
Bu seviyeden başlayan satışlar 500 cent/bushel seviyesinin altına kadar sarktı. ABD Merkez Bankası'nın (FED)
faiz artırmayacağı haberleri ile birlikte, buğday fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket başlamıştı. Fakat sonrasında
artan küresel riskler ve talep endişeleri, yeniden satışların
artmasında etkili oldu. Özellikle Çin kaynaklı endişelerin,
küresel piyasalarda etkili bir şekilde hissedildiğini izledik.
Çin ekonomisinin yavaşlamasıyla beraber emtia talebinin
de azalacağı yönünde beklentiler var. Dünyanın en büyük emtia alıcısı olan Çin'de, büyümenin yavaşlamasıyla
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nearly 18 percent of global wheat production. Moreover,
China has also 40 percent of global wheat stocks. However,
we see that the stress in the market is not decreasing despite the latest developments. In the latest forecast reports,
increasing production forecasts affected the selling pressure
to rise. In fact, a revision in production forecasts had been
expected due to El Nino in particular. However, we have
seen that El Nino is not as effective on forecasts as expected. In this aspect, it is a fact that demands based concerns
are more effective than supply based concerns! Besides this
data, dynamism in currency market can be considered as
another factor effective on prices. Changes in exchanges
in global markets influence wheat demand too. US Dollar
is expected to be on rise. Along with that interest decision
has been postponed, however, we have seen that selling
pressure in dollar supported purchases in wheat prices. Although dollar has decreased in value it still has higher value
than the other currencies compared to the beginning of the
season. This also influences the demands relatively.

DYNAMISM IN DOMESTIC DEMAND
KEEPS THE MARKET STRONG
As I noted in my former articles, prices in Turkey continues
to be strong as to the global markets. That domestic demand
is dynamic despite high production estimates should be considered as the most significant factor. Moreover, increase in
the number of refugees and food support provided by Turkey
for refugees continue to help keeping the prices high. Along
with the increased population, we see that demand for staple
food such as wheat and flour is high. Wheat production will
be higher in Turkey compared to the previous season. As to
the estimates of Turkish Grain Board (TMO), wheat production is forecasted to reach 22.5 million tons in 2015 increasing
18 percent compared to previous year. TMO has purchased
3.3 million tons of wheat so far for 2015. The most wheat
selling branch became Diyarbakır with 404 thousand tons.
The amount of bread wheat purchases which shares most of
TMO’s wheat purchases is recorded as 1.8 million tons. TMO
is expected to pay 2 billion 750 million lira to the producers in
return of purchases in 2015.

WHEAT PRODUCTION AMOUNT AND
STOCKS CONTINUE TO INCREASE
According to the forecast report announced by US Department of Agriculture (USDA), global wheat production amount
showed an increase of 1.18 million tons compared to the previous month. Thus, production amount rose to 732.79 million tons. Increase in production estimates of the last three
months reached 10.83 million tons. Therefore, production
amount is expected to exceed last season’s amount. That increase in production is 74.70 million tons compared to 2012
is another remarkable issue. This amount is equal to 10 percent of global wheat production. The increase amount of the
last three months clarifies the decrease in prices. Increase in
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birlikte emtia fiyatlarında sert satışları zaten görmüştük.
Çünkü dünya buğday üretiminin yaklaşık yüzde 18'ini Çin
karşılıyor. Ayrıca küresel buğday stoklarının yüzde 40'ı da
yine Çin’in elinde bulunuyor. Fakat yaşananlara rağmen
piyasalardaki stresin azalmadığını izliyoruz. Son açıklanan
tahmin raporlarında üretim tahminlerinin yükselmesi de satış baskısının artmasında etkili oldu. Oysa özellikle El Nino
nedeniyle üretim tahminlerinde bir revizyon beklentisi vardı.
Fakat El Nino’nun tahminler üzerinde beklendiği kadar etkili olmadığını gördük. Bu anlamda talep kaynaklı endişelerin, arz endişelerinden daha etkili olduğu da bir gerçek!
Bu verilerin yanı sıra döviz piyasasında yaşanan oynaklığı
da, fiyatlar üzerinde etkili olan bir diğer unsur olarak gösterebiliriz. Küresel piyasalardaki kur değişimleri, buğday talebini de etkiliyor. ABD dolarının değer kazanma eğiliminin
devam etmesi bekleniyor. Fakat faiz kararının ertelenmesi
ile beraber dolardaki satış baskısının, buğday fiyatlarında
alımları desteklediğini görmüştük. Her ne kadar dolar bir
miktar değer kaybına uğrasa da, sene başına göre halen
diğer para birimlerine karşı daha yüksek bir değere sahip.
Bu da göreceli olarak talebi olumsuz etkilemektedir.

İÇ TALEPTEKİ CANLILIK PİYASAYI
GÜÇLÜ TUTUYOR
Türkiye’de ise fiyatlar, daha önceki yazılarımda not olarak düştüğüm gibi küresel piyasalara göre güçlü kalmaya
devam ediyor. Özellikle yüksek üretim tahminlerine rağmen
iç talebin canlı olması, buradaki en önemli unsur olarak görülmelidir. Ayrıca göçmen sayısındaki artış ve Türkiye'nin
göçmenler için sağladığı gıda desteği, fiyatların yüksek kalmasına yardımcı olmayı sürdürüyor. Artan nüfus ile beraber özellikle buğday ve un gibi temel gıdalara olan talebin
yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'de buğday üretimi ise
önceki seneye göre daha yüksek olacak. Toprak Mahsulleri
Ofisi (TMO) tahminlerine göre 2015 yılında buğday üretiminin geçen yıla göre %18 artışla 22,5 milyon tona ulaşması
bekleniyor. TMO, 2015 yılı için şimdiye kadar 3,3 milyon
ton buğday alımı gerçekleştirdi. En fazla buğday alımı yapılan şube, 404 bin ton ile Diyarbakır oldu. TMO'nun buğday
alımlarının büyük bir kısmını oluşturan ekmeklik buğday
alım miktarı ise 1,8 milyon ton olarak gerçekleşti. TMO'nun
2015 yılı sonunda alımlar karşılığında üreticilere yaklaşık 2
milyar 750 milyon liralık ödeme yapması bekleniyor.

BUĞDAYDA ÜRETİM VE STOK ARTIŞI
DEVAM EDİYOR
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin raporuna göre dünya buğday üretim miktarı önceki aya göre
1,18 milyon ton artış gösterdi. Böylece üretim rakamı 732,79
milyon tona yükseldi. Son üç aydaki üretim tahminlerindeki
artış 10,83 milyon tona ulaştı. Böylece üretimin, geçen sezonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Üretimdeki artışın
2012 yılına kıyasla 74,07 milyon ton artması da dikkat çekici
bir diğer nokta. Bu rakam dünya buğday üretiminin yüzde
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wheat production estimates is caused mostly from Australia,
Europe and Canada. Decrease in USA is remarkable! Especially with the effect of weather conditions, USA wheat production is expected to decrease 2.29 million tons compared
to the previous estimates. Despite this, that selling pressure is
effective in futures markets can only be explained with insufficient demands. End of stocks are also on rise. End of stocks
reached 228.49 million tons increasing 1.93 million as to the
new forecast reports.
When the last two months’ forecasts considered, it seems
that wheat stocks increased 26.09 million tons. It is clear
that increase in the forecasts affected stocks directly. That
the demands are uncertain especially in North Africa where
the major wheat importers exist is another significant factor
in increasing stocks. Moreover, it is seen that stocks are
increasing due to demands in Ukraine. In short, estimates
for stocks increased along with the increase in production
in September. When the world’s major wheat consumer
China considered, we see that wheat purchase expectations aimed for stocking have increased. China will produce
16 percent of global wheat production itself. As we mentioned above, China has 40 percent of global wheat stocks.
In the new season the major wheat producers will be European region, China and India again. Nearly half of the global
wheat production will be realized in these three regions. It
is estimated that the highest wheat imports will be realized
by North Africa, Middle East and Southeastern Asia again.

INCREASE IN DEMANDS FOLLOWS
INCREASE IN PRODUCTION
International Grain Council (IGC) had not announced its
updated estimates yet when this article was prepared. IGC
increased its wheat production estimates for September to
727 million tons with an increase of 7 million; end of stocks
to 211 million tons with an increase of 5 million compared
to previous month. Increase of last two months’ stock
estimates was remarkable. Starting particularly with China
based demand concerns, global demand concerns are
considered as the reason for that. Another interesting
point is that end of stocks point out an increase of 35 million tons compared to 2012. It is understood that while
global wheat production increases the demands do not
increase in the same amount.

DECREASE IN DEMANDS REFLECTED
UPON FAO ESTIMATES TOO
Food and Agriculture Organization of United Nations
(FAO) estimates that global wheat production will be
around 734.8 million tons. In other words, there is an increase of 6.4 million tons compared to the estimates for
September. This shows a sharp increase compared to the
estimates for the previous month. Therefore, it is expected
that last year’s record production amount will be exceed-
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10'una denk gelmektedir. Son üç yılda yaşanan bu miktardaki artış, fiyatlardaki düşüşü de açıklıyor. Buğday üretim
tahminlerindeki artışın neredeyse tamamı Avustralya, Avrupa ve Kanada'dan kaynaklanıyor. ABD'deki azalış ise dikkat
çekici! Özellikle hava koşullarının etkisi ile ABD'de buğday
üretiminin önceki tahminlere göre 2,29 milyon ton azalması
bekleniyor. Buna rağmen vadeli piyasalarda satış baskısının
etkili olması, ancak talebin yetersizliği ile açıklanabilir. Dönem sonu stoklarındaki artış eğilimi de etkisini sürdürüyor.
Yeni tahmin raporlarında dönem sonu stok tahminleri 1,93
milyon artarak 228,49 milyon tona ulaştı. Böylece son iki
ayın tahminleri göz önüne alındığında, buğday stoklarındaki
artış miktarı 26,09 milyon tona ulaşmış oldu. Tahminlerdeki
artışın hemen hemen doğrudan stoklara yansıdığı görülüyor.
Özellikle en büyük buğday ithalatçılarının yer aldığı Kuzey
Afrika kaynaklı talebin yetersiz olması, stoklardaki artışta
önemli bir unsur. Bunun yanı sıra Ukrayna'da da talep nedeniyle stok artışı olduğu görülmektedir. Kısacası Ekim ayında üretimdeki artışa bağlı olarak stok tahminlerinde de artış
yaşandı. Dünyanın en büyük buğday tüketicisi Çin'e baktığımızda, önceki ay tahminlerine göre stok amaçlı buğday
alım beklentilerinin arttığını görüyoruz. Çin, dünya buğday
üretiminin yüzde 16'sını tek başına tüketecek. Daha önce
de belirttiğimiz gibi dünya buğday stoklarının ise yüzde 40'ı
Çin'in elinde bulunuyor. Yeni sezonda dünyanın en büyük
buğday üreticileri yine Avrupa Bölgesi, Çin ve Hindistan olacak. Neredeyse dünyadaki buğday üretiminin yarısını bu üç
bölge gerçekleştirecek. En fazla buğday ithalatının ise yine
Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya tarafından yapılacağı tahmin edilmektedir.

TALEPTEKİ ARTIŞ ÜRETİMDEKİ
ARTIŞIN GERİSİNDEN GELİYOR
Uluslararası Hububat Komisyonu (IGC), bu yazı hazırlandığı tarihte henüz yeni tahminlerini yayınlamamıştı. IGC,
Eylül ayında buğday üretim tahminlerini önceki aya göre 7
milyon artırarak 727 milyon tona; dönem sonu stoklarıyla
ilgili tahminlerini ise önceki aya göre 5 milyon artarak 211
milyon tona çıkarmıştı. Son iki ayda stok tahminlerinde
yaşanan artış dikkat çekiciydi. Özellikle Çin kaynaklı talep
endişeleri ile başlayan ve bütün dünyaya yayılan talep endişeleri ise bunun nedeni olarak gösterilmektedir. Dikkat
çeken bir diğer nokta ise dönem sonu stoklarının 2012
yılına göre 35 milyon ton artışa işaret etmesidir. Dünya
buğday üretimi artarken, talebin aynı miktarda artış göstermediği anlaşılıyor.

TALEP DÜŞÜŞÜ FAO’NUN
TAHMİNLERİNE DE YANSIDI
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tahminleri ise
dünya buğday üretiminin 734,8 milyon ton civarında gerçekleşeceği yönünde. Yani Eylül ayı tahminlerine göre 6,4
milyon tonluk bir artış öngörüsü söz konusu. Önceki ay
tahminlerine göre bu oldukça hızlı bir artışa işaret ediyor.
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ed. It is noted that production expectations in China and
Europe are caused by increase in production. According
to the estimates, end of stocks will increase to 205.9 million tons. Compared to previous estimates, an increase of
4.1 million tons is expected. Thus, total wheat supply will
reach 937.4 million tons. FAO forecasts an increase of 1.9
million tons compared to previous year while forecasts an
increase of 3.3 million tons for end of stocks. In short, FAO
also takes the decrease of demand into consideration contrary to previous months.

AVERAGE GLOBAL WHEAT PRODUCTION
IS 731.53 MILLION TONS

Böylece geçen senenin rekor üretiminin de üzerine çıkılması bekleniyor. Üretimdeki artışın Çin ve Avrupa'daki
üretim beklentilerinin artmasından kaynaklandığı not edilmektedir. FAO'nun tahminlerine göre dönem sonu stokları ise 205,9 milyon tona yükselecek. Önceki tahminlere
göre 4,1 milyon ton artış bekleniyor. Böylece toplam buğday arzı 937,4 milyon tona ulaşacak. FAO, geçen seneye
göre üretimde 1,9 milyon tonluk bir artış öngörürken, dönem sonu stoklarında ise 3,3 milyon tonluk bir artış beklemektedir. Kısaca önceki ayların aksine, FAO da talep
tarafındaki azalışı dikkate almaktadır.

ORTALAMA DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ
731,53 MİLYON TON

Consequently, when average of estimates of the three institutions making global forecasts about grain markets considered global wheat production is expected to be 731.53
million tons on average. Compared to the estimates for previous month, there is an increase of 2.53 million tons. End
of stocks will reach 215.13 million tons. In other words, it
is estimated that there will be an increase of 2.01 million
in stocks compared to previous month. In short, it seems
that both production amount and end of stock expectations
increased compared to the estimates for previous month.

Sonuç olarak; hububat piyasalarında küresel tahmin gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 731,53 milyon
ton olması bekleniyor. Önceki ay tahminlerine göre 2,53 milyon tonluk bir artış var. Dönem sonu stokları ise 215,13 milyon tona ulaşacak. Yani önceki aya göre 2,01 milyon daha
fazla stok artışı olacağı tahmin edilmektedir. Kısaca önceki
ay tahminlerine göre hem üretim miktarında hem de dönem
sonu stok beklentilerinde artış olduğu görülüyor.

Wheat price for December in Chicago Commodity Exchange decreased below 500 cent/bushel again. The
level of 500 cent/bushel will continue to be considered as
a reference. However, while there is an increase in production estimates, decreasing demand forecasts cause estimates about that selling pressure will be more effective.
Especially economic downturn in China, growing value of
dollar, record production estimates may affect derivatives
markets. Therefore, I still believe that selling pressure will
be effective as long as weather conditions are not affected
seriously in short term. Fluctuations in money markets may
cause a short term fluctuation in wheat derivatives.

Şikago Ticaret Borsası'nda Aralık vadeli buğday fiyatı, yeniden 500 cent/bushel altına geriledi. 500 cent/bushel seviyesi referans olarak takip edilmeye devam edecektir. Fakat
üretim tahminlerinde artış yaşanırken, talep beklentilerinin
gerilemesi, satış baskısının daha da etkin olabileceği yönündeki tahminleri güçlendiriyor. Özellikle Çin ekonomisinin zayıflaması, doların güçlenmesi ve rekor üretim tahminleri, vadeli işlem piyasalarında etkisini gösterebilir. Bu nedenle kısa
vadede hava koşullarında ciddi bir etki görülmediği sürece
satış baskısının etkili olacağı yönündeki beklentimi korumaktayım. Para piyasalarındaki dalgalanmalar ise vadeli buğday
işlemlerinde kısa vadeli bir dalgalanmaya neden olabilir.
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HENK FLIPSEN,
NEVEDI:
“Low energy
use and efficient
production is key
issue in Netherlands”
.........................................................................

“Hollanda’da temel
konu, düşük enerji
tüketimi ve üretim
verimliliği”
80
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“In the Netherlands there are about 75 businesses in the feed milling industry. All together they produced in 2014 12.2 million tons of
compound feedings stuff. Together, their joint
annual turnover is 5 to 6 billion Euros. As low
energy use, efficient production of high quality feed is key in Netherlands, the use of high
technological equipment is regular. Our members are open and active to investigate on new
technologies and introduce them into their daily
practise. A lot of them have a rather high R&Dbudget.”
“Hollanda yem değirmenciliği endüstrisinde
yaklaşık 75 işletme bulunmaktadır. Hepsi birlikte 2014 yılında 12,2 milyon ton karma yem üretmiştir. Hepsinin toplam yıllık cirosu 5-6 milyon
euro arasındadır. Düşük enerji tüketimi, yüksek
kalitede üretim verimliliği Hollanda’da temel
konu olduğundan teknolojik ekipman kullanımı
yaygındır. Üyelerimiz, yeni teknolojilerin araştırılmasına ve günlük kullanımda uygulanmasına
karşı oldukça açıklar ve bu konuda aktifler. Birçoğunun oldukça yüksek AR-GE bütçesi var.”
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This month Henk FLIPSEN, the Director of The Dutch Feed
Industry Association, NEVEDI, is our guest of our Magazine. Giving information about the Dutch feed milling industry, FLIPSEN states that there are about 75 businesses in
the industry and they produced 12.2 million tons in 2014.
Giving information about other businesses that provide
service for the industry, FLIPSEN also says businesses are
open and active to investigate on new technologies.

Dergimizin bu ayki konuğu Hollanda Yem Sanayi Derneği
NEVEDI’nin Direktörü Henk FLIPSEN. Hollanda yem değirmenciliği sanayi hakkında bilgiler veren FLIPSEN, endüstride
yaklaşık 75 yem üreticisinin bulunduğunu ve bunların 2014
yılı üretimlerinin 12,2 milyon ton civarında olduğunu belirtiyor.
Bunların yanı sıra sektör içerisinde hizmet veren diğer kuruluşlar hakkında da bilgi veren Henk FLIPSEN, teknoloji konusunda da firmaların çok açık ve aktif olduğunu dile getiriyor.

One of the most interesting parts of our interview with
FLIPSEN is raw materials. Raw material for feed is a major
problem for feed manufacturers in many countries (Generally the solution is to import). However, Netherlands succeeded to use co-products of food processors in feed
production. By this way, Netherlands decreases its dependence on imports and prevents food waste. FLIPSEN
conveys the details…

FLIPSEN’le röportajımızın en dikkat çekici konularından biri
de yem hammaddeleri. Yem hammaddesi birçok ülkede
yem üreticileri için (genellikle ithalat yoluyla çözülen) büyük
bir sorun. Ancak Hollanda, gıda üreticilerinin yan ürünlerini
yem üretiminde kullanma noktasında önemli bir başarı kazanmış durumda. Bu şekilde hem ithalata olan bağımlılıkları
düşüyor hem de gıda israfının önüne geçmiş oluyorlar. Konuyla ilgili ayrıntıları FLIPSEN aktarıyor.

Mr. Flipsen, first of all, could you please give us some
information about your association? How many members do you have and what are your activities as an
association in the industry?
NEVEDI is the association of almost 100 Dutch feed businesses. We represent and defend their interests in contacts with partners in the chain of production of animal
products and in advocacy with the government, Members
of Parliament, political parties and NGO’s. We provide
public relations and negotiate about working conditions
with the labour unions. Other functions of NEVEDI are the
organisation of platforms for visioning, meetings and network-building, we provide services and we make agreements within the branche and as a representative of the
branche with the government, labour unions and NGO’s.

Sayın Flipsen, öncelikle derneğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç tane üyeniz var ve bir dernek olarak
sektördeki faaliyetleriniz nelerdir?
NEVEDI, 100 civarında Hollandalı yem işletmecisinin oluşturduğu bir dernektir. Hem hayvansal ürünlerin üretim zincirinde iş ortaklarıyla temaslarında hem de hükümet, parlamento
üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile müdafaada
üyelerin çıkarlarını temsil ediyoruz ve savunuyoruz.

Could you please give us some information on the
Feed milling industry in Netherlands? What can you
say about the number of the mills, milling capacities,
technology usage level?
In the Netherlands there are about 75 businesses in the feed
milling industry. All together they produced in 2014 12.2 million tons of compound feedings stuff (divided in 5.0 million
tons pig feeds, 3.7 million tons for cattle and dairy stock, 3.1
million tons for poultry and 0.4 million tons of other feedings
stuff). Next to these feed milling businesses, NEVEDI has 7
members that produce premixes, 17 producers of calf milk
replacer and 14 suppliers of moisture-rich feed.
Together, their joint annual turnover is 5 to 6 billion Euros.
Some companies operate on a local scale; others are internationals with a worldwide scope and activities.
As low energy use, efficient production of high quality
feed is key in Netherlands, the use of high technological
equipment is regular.
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Ayrıca halkla ilişkiler hizmeti veriyoruz ve işçi sendikalarıyla
çalışma koşulları üzerine görüşmeler yapıyoruz. Vizyon geliştirme, toplantılar düzenleme ve bağlantı geliştirme organizasyonları da NEVEDI’nin diğer çalışma alanlarıdır. Kısacası
bu endüstrinin temsilcisi olarak hizmet veriyor ve devletle,
işçi sendikalarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla anlaşmalar
yapıyoruz.
Biraz da Hollanda’daki yem değirmenciliği endüstrisi
hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Değirmenlerin sayısı, öğütme kapasiteleri ve teknoloji kullanım düzeyleri
hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Hollanda yem değirmenciliği endüstrisinde yaklaşık 75 işletme bulunmaktadır. Hepsi birlikte 2014 yılında 12,2 milyon
ton karma yem üretmiştir (Bunun 5 milyon tonunu domuz
yemi, 3,7 milyon tonunu büyükbaş hayvan ve süt yemi, 3,1
milyon tonunu kanatlı yemi ve 4 milyon tonunu diğer yem
türleri oluşturuyor). Bu yem değirmenlerinin yanı sıra NEVEDI, 7 premiks üreticisi, 17 buzağı süt ikame yemi üreticisi ve
14 zengin nem içerikli yem tedarikçisi üyeye sahiptir.
Hepsinin toplam yıllık cirosu 5-6 milyon euro arasındadır.
Bazı firmalar yerel bazda çalışırken diğerleri dünya çapındaki faaliyetleri ve aktiviteleriyle uluslararası bir yapıya sahiptir.
Düşük enerji tüketimi, yüksek kalitede üretim verimliliği
Hollanda’da temel konu olduğundan teknolojik ekipman
kullanımı yaygındır.
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How is the approach of the milling companies towards
the new technologies? Is there any increase in the recent milling and technology investments?
Our members are open and active to investigate on new
technologies and introduce them into their daily practise.
A lot of them have a rather high R&D-budget. Off course
every business is different and individual companies make
their own choices. For that some companies invest more
and earlier in technology than others.
Do all of the mills in Netherlands realize their production completely for the domestic consumption? Are
there any export activities of the mills in your country?
No. Some do produce for a local market. The Netherlands is
worldwide the second largest in exports of agricultural products. This includes animal products like dairy, pork, eggs and
chicken meat. So we deliver feed for products that are exported (approximately two third of the domestic production of
animal products is exported). Next to this, our members export their own products as well, varying from compound feed,
pre-mixes, calf milk replacer to moisture-rich feed. And some
members have foreign production locations as well. Main targets of the export of our products are countries in Western
Europe; our knowledge and expertise are exported worldwide.
What is the level of raw material in your country? How
much of the raw material processed in the mills is produced in your country, and how much of it imported?
Which countries do you prefer for the imports?
This is a very good question that is an actual topic in European and national political discussions. As the Netherlands is a small country with high educated employees,
our possibilities are more depending on innovation and
technology than the possibilities with growing (new) raw
materials in our own country. Via innovation we succeeded in getting – up to 2/3 in certain feeds – raw materials
from the food industry in the Netherland. This raw materials are mainly co-products of food processors and not
digestible or to use for human food. So, besides imports
of grains and soy the Dutch feed industry uses over hundreds of product from food processors. This fits perfect in
the discussions about reduction of food waste in Europe.
Could you please give some information on the feed
usage amount of Netherlands?
This figure differs a lot, depending on what stock is involved. For example, some cattle graze year around and
get no extra feed. For cows, farmers grow grass and maize
themselves, and buy concentrates and raw materials like
hay and straw. For pigs and poultry almost all complete
compound feed is bought from feed businesses.
What do you think about the future development of your
country regarding the improvement of the milling industry?
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Değirmencilerin yeni teknolojilere yaklaşımı nasıl? Değirmen ve teknoloji yatırımında artış söz konusu mu?
Üyelerimiz, yeni teknolojilerin araştırılmasına ve günlük
kullanımda uygulanmasına karşı oldukça açıklar ve bu konuda aktifler. Birçoğunun oldukça yüksek AR-GE bütçesi
var. Elbette her işletme farklıdır ve bireysel olarak şirketler
kendi seçimlerini yapar. Bunun için bazı firmalar diğerlerinden daha fazla ve daha erken yatırımda bulunurlar.
Hollanda’daki tüm değirmenler üretimlerini ülke içi tüketim için mi gerçekleştiriyor? İhracatla ilgili herhangi
bir çalışmaları ve hedef pazarları var mı?
Hollanda, dünya genelinde ikinci en yüksek tarımsal ürün
ihracatı gerçekleştiren ülke konumundadır. Buna süt ürünleri, domuz eti, yumurta ve tavuk eti de dâhildir. Bu yüzden
öncelikle ihraç edilen ürünler için yem sağlıyoruz (üretilen
hayvansal ürünlerin yaklaşık üçte ikisi ihraç edilmektedir).
Bunun yanı sıra bazı üyelerimiz karma yem, premiks ve buzağı süt ikame yeminden zengin nem içerikli yemlere kadar
çeşitlenen kendi ürünlerini de ihraç ediyor. Bazı üyelerin de
ülke dışında üretim bölgeleri olabilir. Ürünlerimizin ihracatında önemli hedef bölge Batı Avrupa’dır; bilgimiz ve uzmanlığımız ise dünya geneline ihraç edilmektedir.
Ülkenizdeki hammadde seviyesi nedir? Sektörünüzün
işlediği hammaddenin ne kadarı ülkenizde üretilmekte,
ne kadarı ithal edilmektedir? İthalat için hangi ülkeleri
tercih ediyorsunuz?
Bu çok iyi bir soru; aslında Avrupa ve ulusal bazda politik
tartışmalarda aktüel bir konu. Hollanda iyi eğitimli çalışanları olan küçük bir ülke ve imkânlarımız ülkede yeni hammadde üretmekten ziyade daha çok yenilik ve teknolojiye
dayalı. Yenilikler aracılığıyla hammadde ihtiyacımızı – bazı
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yemlerin üçte ikisini – Hollanda’daki gıda endüstrisinden
elde etmeyi başardık. Bu hammaddeler çoğunlukla gıda
işleyicilerin yan ürünlerinden oluşmaktadır ve sindirebilir
değildirler ya da insan gıdası olarak kullanılmazlar. Yani,
tahıl ve soya ithalatının dışında Hollanda yem endüstrisi,
gıda işleyicilerden yüzlercenin üzerinde ürün kullanıyor.
Bu da Avrupa’da gıda israfının azaltılması hedefine tamamen uyuyor.
Biraz da Hollanda’nın yem kullanımı hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bu, stoklanan şeye göre değişiyor. Örneğin, bazı büyükbaş hayvanlar yıl boyunca otlatılır ve ekstra yeme ihtiyaç
duymaz. Çiftçiler inekler için kendi kendilerine ot ve mısır
yetiştirir; kuru ot ve saman gibi hammaddeleri ve konsantreleri de satın alırlar. Domuz ve kümes hayvanları
içinse, kullanılan yemin neredeyse hepsi karma yem işletmelerinden satın alınır.

What are your future expectations about your industry?
At this moment, we think we can meet the world top standards with our industry. We are convinced this can be so
for the years to come, if our clients – the livestock farmers
- are able to get their business paying again. We need a
solid home market for a profitable business and to be able
to keep investing in R&D.
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?
Yes, we have. We have projects and activities on several topics: sustainable raw materials, research, environmentally conscious and energy-efficient production,
good employment practices, healthy & safe food and
cooperation in production chains.

Değirmencilik endüstrisi ile ilgili olarak ülkenizin gelecekteki gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Endüstrinizle ilgili gelecek hedefleriniz nelerdir?
Şu anda endüstrimizin dünya standartlarını karşılayabildiğini düşünüyoruz. Müşterilerimiz – hayvancılık işletmeleri
- işlerinin karşılığını alabildiği müddetçe bunun gelecek
yıllarda da devam edeceğine eminiz. Karlı işler yapmak ve
AR-GE çalışmalarına yatırım yapabilmek için sağlam bir iç
pazara ihtiyacımız var.
Özellikle bir dernek olarak, şuanda gerçekleştirilen ya
da gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan bir projeniz
var mı?
Evet, birçok alanda proje ve faaliyetimiz var: sürdürülebilir
hammaddeler, araştırmalar, çevreye duyarlı ve enerji tasarruflu üretim, iyi istihdam uygulamaları, sağlık & gıda güvenliği
ve üretim zincirinde dayanışma gibi...

Finally, what would you like to add about your association and the feed milling industry in your country?
NEVEDI is a pro-active organisation that works for businesses in feed. Besides feed quality, legislation and security, we have two other pillars in our mission: One of them
is. labor agreements for good employment and working
conditions. The second one is sustainability and innovation to help companies to define political and social issues.
On this bases we help our members in their search for
market opportunities as far this is pre-competitive.

Son olarak, derneğiniz ve ülkenizdeki yem değirmenciliği endüstrisiyle ilgili neler eklemek istersiniz?
NEVEDI, yem alanındaki işletmeler için çalışan proaktif
bir organizasyondur. Yem kalitesi, mevzuat ve güvenliğin
yanı sıra misyonumuzun iki önemli ayağı daha var. Bunlardan birincisi iyi istihdam ve çalışma koşulları için toplu
iş sözleşmeleridir. İkincisi ise politik ve sosyal konular
tanımlamada firmalara yardım etmek için sürdürülebilirlik ve inovasyondur. Bu esaslar çerçevesinde, rekabet
öncesine yönelik olduğu müddetçe, üyelerimize pazar
arayışlarında yardımcı oluyoruz.

NEVEDI has a good relationship with the Turkish colleagues via our European organization FEFAC. We already
look forward to meet our Turkish allies next year during the
FEFAC Congress. This congress is hosted by Turkey and
will be held in April in Antalya.

NEVEDI, Avrupalı bir organizasyon olan FEFAC aracılığıyla
Türk meslektaşlarıyla da iyi bir ilişki içinde. Gelecek yıl FEFAC kongresinde Türk ortaklarımızla buluşmayı şimdiden
dört gözle bekliyoruz. Kongre, Nisan ayında Türkiye tarafından Antalya’da düzenleniyor.
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Farinograph and
Extensograph in
Wheat Purchases
and Flour Analysis
.........................................................

Buğday Alımında ve Un
Analizlerinde Farinograph
ve Ekstensograf

Melek MALKOÇ
Anamed & Analitik Grup

The most accurate determination of the effect of oxidation agents that are added to flour and
enzymes on dough are realized with 135-minute-tests. In addition, the most accurate results in determination of the real features of dough which is made from flour with medium strength and high
strength is obtained with Extensograph tests done after 135 minutes.
Una katılan oksidasyon ajanları ve enzimlerin hamur üzerindeki etkilerinin en doğru şekilde belirlenmesi, 135 dakikalık testler sonucunda olmaktadır. Ayrıca, özellikle orta kuvvetli ve çok kuvvetli
unlardan elde edilen hamurun gerçek özelliklerinin tespitinde de en doğru sonuçlar 135 dakika
sonrasında yapılan Ekstensograf testleri ile elde edilir.
Farinograph-E device is used for determining the values
such as water absorption, development, stability, softening
degree, mixing tolerance index of flour. Normally, these values change depending on the quality of flour and takes 1520 minutes on average. In accordance with 115/1 standard
of ICC, farinograph values can be determined accurately in a
shorter notice using Farinograph Quality Number (FQN). While
determining FQN value; after the dough became consistent
in maximum degree (500BU), 30BU is determined as falling
point (470BU) and length of this point from starting point of
diagram through the x line is determined in mm. This value is
determined by Farinograph software program automatically.
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Farinograf-E cihazı, unun su kaldırma kapasitesi, gelişme süresi, stabilitesi, yumuşama derecesi, yoğurma
tolerans indeksi gibi değerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Normalde, bu değerlerin belirlenme süresi, un
kalitesine göre değişmekte olup, ortalama 15-20 dakika
zaman almaktadır. ICC’nin 115/1 numaralı standardına
da uygun olarak Farinograf Kalite Numarası (FQN) ile bu
süreden çok daha kısa zamanda Farinograf değerleri
doğru bir şekilde tahmin edilebilir. FQN değeri belirlenirken, hamur maksimum konsistense (500BU) ulaştıktan
sonra 30BU düşüşün olduğu nokta (470BU) belirlenir ve
bu noktanın diyagramın başlangıç noktasından, x ekse-
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Thanks to FQN value, in a short notice, Farinograph
graphic is considered as a whole and the graphic is indicated with only a number. There is an accurate correlation
between FQN value and Farinograph stability and softening value. There is a direct correlation between FQN values and stability values; and inverse correlation between
FQN values and softening values. There is also a direct
correlation between FQN value and Extensograph energy.
While FQN value is obtained in weak flour in a very
short time (3-5 minutes) it takes longer time in strong flour.
Thanks to FQN value, it is possible to save 30-70 percent

of time on average while forming Farinograph graphic.
Within this period, water absorption capacity is also determined.
Thanks to FQN value, values such as stability, softening
index and energy of flour are obtained in a short time especially while purchasing wheat. By this means, it is possible to decide quickly and accurately for what purpose
or how the flour to be obtained will be used and sorted.
Farinograph-E device is used effectively while determin-
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ni boyunca uzunluğu mm cinsinden belirlenir. Bu değer
Farinograf yazılım programı tarafından otomatik olarak
hesaplanır.
FQN değeri sayesinde kısa zamanda, Farinograf grafiği bir bütün olarak düşünülür ve grafik sadece tek bir
numara ile ifade edilir. FQN değeri ile Farinograf stabilite
ve yumuşama derecesi arasında çok iyi bir korelasyon
vardır. FQN değerleri ile stabilite değeri arsında doğru
orantı, yumuşama derecesi ile arasında ise ters bir orantı
bulunmaktadır. FQN değeri ile Ekstensograf enerji değeri
arasında ise doğru bir orantı vardır.

FQN değeri, zayıf unlarda çok kısa zamanda (3-5 dakika) elde edilirken, kuvvetli unlarda bu süre biraz daha
uzun olmaktadır. FQN değeri sayesinde Farinograf grafiği
çiziminde ortalama %30-70 arasında zamandan tasarruf
edilir. Bu süre içerisinde unun su kaldırma kapasitesi de
belirlenmektedir.
FQN değeri sayesinde, özellikle buğday alımı esnasında
unun stabilite, yumuşama indeksi, enerjisi gibi değerleri
kısa zamanda elde edilir. Böylece alınan buğdaydan elde
edilecek unun hangi amaçla kullanılabileceği ve ne şekil-
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ing sunn pest which is one of the major problems that
our country faces in purchasing wheat. Sunn pest effect
which is determined in 2 hours using delayed sedim can
be determined in 25-35 minutes using Farinograph device.
5 minutes after starting to work with Farinograph, the
mixer is stopped and activated again 30 minutes later.
(Figure 4) After 30 minutes, sunn pest effect is determined
compared to initial graphic. While graphic is continuing with
unaffected flour where it stops, in affected flour, however,
the graphic starts from a very low point compared to where
it came after 5 minutes. (Figure 5) There is also a direct correlation between the size of this fall and sunn pest effect.
In some cases that wheat and flour quality should be determined quickly, it is also possible to obtain broader information with Extensograph besides FQN value. According
to ICC standard numbered 114/1, tests done after three
pause periods consisting of 45 minutes (135 minutes in total) and obtained energy, extensibility and strength values
give the most accurate information about the flour. When
it is needed to decide quickly, there is a good correlation
between the values obtained via the test that is done at
the end of 30 minute pause in Extensograph device and
the values to be obtained after 135 minutes.

de tasnif edileceğine hızlı ve doğru bir şekilde karar verilir.
Ülkemizde buğday alımı esnasında yaşanan en büyük
problemlerden biri olan süne zararının tespit edilmesi esnasında da Farinograf-E cihazı etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Gecikmeli sedim ile 2 saatte belirlenebilen süne etkisi, Farinograf cihazı ile 25-35 dakika arasında tespit edilmektedir.
Farinograf çalışmasına başladıktan 5 dakika sonra mikser durdurulur ve yaklaşık 30 dakika beklemeden sonra
tekrar çalıştırılır (Şekil 4). 30 dakika bekletmeden sonra,
grafiğin başlangıç noktasına göre süne zararı tespit edilmektedir. Süne zararına uğramayan unlarda grafik kaldığı
yerden devam ederken, süneden zarar görmüş buğdaylarda grafik 5 dakika sonunda geldiği noktadan çok daha
aşağılarda başlamaktadır (Şekil 5). Bu düşüşün büyüklüğü ise süne zararının etkinliği ile doğru orantılıdır.

The most accurate determination of the effect of
oxidation agents (ascorbic acid, Figure 7) like that are

Buğday veya un kalitesi hakkında hızlı karar verilmesi
gereken durumlarda FQN değerinin yanı sıra Ekstensograf ile de daha kapsamlı bilgi kısa zamanda alınabilir. ICC
standart no 114/1’e göre 45’er dakikalık üç dinlendirme
süresi sonrasında yapılan testler ile (toplamda 135 dakika) elde edilen enerji, uzayabilirlik ve direnç değerleri un
hakkında en net bilgileri vermektedir. Hızlı karar verilmesi
gereken durumlarda ise Ekstensograf cihazında 30 dakika dinlenme süresi sonucunda yapılan testte elde edilen
değerler ile 135 dakika sonucu elde edilmesi beklenen
değerler arasında çok iyi bir korelasyon vardır.

added to flour (considered to be added) and enzymes
(like proteinase, Figure 8) on dough is realized with
135-minute-tests. In addition, the most accurate results
in determination of the real features of dough which is
made from flour with medium strength and high strength
is obtained with Extensograph tests done after 135 minutes (ICC Standard no: 114/1, AACC standard no: 5410, ISO 5530).

Una katılan (katılması düşünülen) oksidasyon ajanları (askorbik asit gibi, Şekil 7) ve enzimlerin (proteinaze gibi, Şekil
8) hamur üzerindeki etkilerinin en doğru şekilde belirlenmesi,
135 dakikalık testler sonucunda olmaktadır. Ayrıca, özellikle
orta kuvvetli ve çok kuvvetli unlardan elde edilen hamurun
gerçek özelliklerinin tespitinde de en doğru sonuçlar 135
dakika sonrasında yapılan Ekstensograf testleri ile elde edilir
(ICC standart no 114/1, AACC standart no 54-10, ISO 5530).
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By doing quality control tests with these tests done with
Brabender Farinograph-E and Extensograph-E devices,
the most accurate dough features for desired product are
determined both in wheat purchases and final product. It
is possible to provide high quality production stabilization
with low costs by determining accurately mixing percentage and additives that should be added.
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Brabender Farinograf-E ve Ekstensograf-E cihazları ile
yapılan bu testler ile hem buğday alımında hem de son
üründe kalite kontrol testleri yapılarak, elde edilmesi istenilen ürüne göre en iyi hamur özellikleri tespit edilir. Paçal
yüzdesi ve eklenmesi gereken katkı miktarlarının belirlenmesi, hassas bir şekilde yapılarak düşük maliyetle yüksek
kalitede ürün üretiminde istikrar sağlanır.
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WORLD WHEAT MARKET
AND TURKEY
Dünya Buğday Pazarı ve Türkiye

Wheat production in the world has increased in 2015/16 season just like in 2013/14 and 2014/15
seasons. The latest forecast reports show an increase in stocks based on production. However the
demand is low compared to the former seasons and this influences the amount of traded wheat. As
to the latest report of IGC, global wheat trade which reduced to 153 million tons in 2014/15 season
will continue to decrease in 2015/16 season and be at the level of 149 million tons.
Dünya buğday üretimi, 2013/14 ve 2014/15 sezonunda olduğu gibi 2015/16 sezonunda da artış eğilimini sürdürüyor. Yayınlanan son tahmin raporları, üretimde ve buna bağlı olarak stoklarda artışa işaret
ediyor. Ancak talebin önceki sezonlara göre düşük olması, dünya ticaretine konu olan buğday miktarına
da yansıyor. IGC’nin son raporuna göre 2014/15 sezonunda 153 milyon tona gerileyen dünya buğday
ticareti, 2015/16 sezonunda da düşmeye devam edecek ve 149 milyon ton seviyesinde gerçekleşecek.
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Global wheat production continues to increase in the
new season as it is in the former two seasons after it
decreased a little in 2012/13 season. This increase influenced the reports of leading institutions preparing
reports about production, trade and stocks. One of
these, International Grain Council (IGC) announced its
latest report in 24 September and USDA announced
its report in October. Both of the institutions points out
a decrease in their forecasts about global wheat trade
compared to the former seasons.

Dünya buğday üretimi, 2012/13 sezonundaki düşüşün ardından, son iki sezondur olduğu gibi yeni sezonda da artmaya devam etti. Bu artış; üretim, ticaret ve
stoklarla ilgili tahmin raporları hazırlayan dünyanın önde
gelen kuruluşlarının raporlarına da yansıdı. Bunlardan
biri olan Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son tahmin
raporunu 24 Eylül’de; USDA ise Ekim ayında yayınladı.
Her iki kurum da gerek üretim gerekse stoklarda önemli
bir artış öngörüyor. Buna karşılık dünya buğday ticariyle
ilgili beklentilerde önceki sezonlara kıyasla düşüş göze
çarpıyor.

GLOBAL WHEAT PRODUCTION AND STOCKS
According to the former of International Grains Council (IGC), wheat production standing at 679 million tons
in the 2009/2010 season receded to 653 million tons
by a decrease of 26 million tons in the 2010/2011 season and reached to 695 million tons with an increase
of 42 million tons in 2011/12 season. Wheat production in the world decreased to 655 million tons with a
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DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE STOKLAR
IGC’nin daha önceki yıllara dair verilerine göre;
2009/2010 sezonunda 679 milyon ton olan dünya
buğday üretimi, 2010/11 sezonunda 26 milyon tonluk
düşüşle 653 milyon tona, 2011/12 sezonunda ise 42
milyon tonluk artışla 695 milyon tona ulaşmıştı. 2012/13
sezonunda 40 milyon tonluk rekor düşüşle 655 milyon
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record decrease of 40 million tons in 2012/13 season
but then reached to 713 million tons in 2013/14 season
with a record increase. This increase which relieved the
market continued in 2014/15 season, as well and global
wheat production reached 720 million tons. In a report
dated 27 August, IGC has foreseen no increase for the
2015/16 season in and then showed an increase of 7
million ton in report dated 25 September. According to
this wheat production in the world shall be carried out
around 727 million tons in 2015/16 season.
World wheat production data from the Foreign Agriculture Service US Department of Agriculture (USDA
FAS) support the reports of IGC despite a difference of
4-5 million tons. Announcing production amount of 715
million tons for 2013/14 season, USDA announced a
production amount of 725 million tons for 2014/15 season. This amount is 5 million tons more than what IGC
announced. The same difference continues to show
itself in reports for 2015/16 season. Forecasting 731
million ton production for 2015/16 season, USDA increased this amount 733 million tons in September.
That increase expectations in production unites with
decrease in demands reflected upon stocks as sales in
the new season. As to the data of IGC, global wheat
stocks which are 188 million tons in 2013/14 and 202
million tons in 2014/15 season will reach 211 million
tons in 2015/16 season. Estimates of USDA about
stocks are higher than IGC estimates. As to the data of
USDA, being around 194 million tons in 2013/14 season, and 212 million tons in 2014/15 season, will reach
228 million tons in 2015/16 season.
When USDA data are reviewed among the countries
which has the lead in wheat production in the world
European Union has the first place in wheat production in the world in with 155.2 million tons of production volume. However a country-based analysis shows
that a large part of the world wheat production is met
by China, India, Russia and USA in 2013/14 season as
always. According to USDA data, out of 732 million tons
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tona gerileyen dünya buğday üretimi, 2013/14 sezonunda rekor bir atışla 713 milyon tona ulaştı. Piyasayı bir
hayli rahatlatan bu artış, 2014/15 sezonunda da devam
etti ve dünya buğday üretimi 720 milyon tona ulaştı. 27
Ağustos tarihli raporunda 2015/16 sezonu için herhangi
bir artış öngörmeyen IGC, 25 Eylül tarihli son raporunda ise 7 milyon tonluk bir artışa işaret etti. Buna göre;
2015/16 sezonunda dünya buğday üretimi 727 milyon
ton civarında gerçekleşecek.
ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA
FAS) dünya buğday üretimiyle ilgili verileri, 4-5 milyon
ton civarında farklılık göstermekle birlikte IGC’nin verilerini destekler nitelikte. 2013/14 sezonu için 715 milyon tonluk üretim açıklayan USDA, 2014/15 sezonu için
de 725 milyon tonluk bir üretim miktarı açıklamıştı. Bu
miktar, IGC’nin açıkladığı miktardan 5 milyon ton daha
fazla. Aynı fark, 2015/16 sezonuna yönelik tahmin raporlarında da kendini göstermeye devam ediyor. Eylül
ayında 2015/16 sezonu için 731 milyon tonluk üretim
öngören USDA, Ekim ayında bu öngörüsünü 733 milyon
tona çıkardı.
Yeni sezonda, üretimdeki artış beklentilerinin talepteki düşüşle birleşmesi, stoklara artış olarak yansıdı.
IGC verilerine göre 2013/14 sezonunda 188 milyon
ton, 2014/15 sezonunda 202 olan dünya buğday stokları, 2015/16 sezonunda 211 milyon tona ulaşacak.
USDA’nın stoklara yönelik tahmini, IGC’den çok daha
yüksek. USDA verilerine göre 2013/14 sezonunda 194
milyon ton, 2014/15 sezonunda 212 milyon ton civarında olan stoklar, 2015/16 sezonunda rekor artışla 228
milyon tona ulaşacak.
USDA’nın ülkeler bazında dünya buğday üretimi listesine bakıldığında; Avrupa Birliği, 155,2 milyon tonluk
üretim miktarıyla listenin ilk sırasında yer alıyor. Ancak
tek tek ülkeler olarak değerlendirildiğinde; 2015/16 sezonunda dünya buğday ihtiyacının büyük bir kısmının
her zamanki gibi Çin, Hindistan, Rusya ve ABD tarafından karşılanacağı görülmektedir. USDA verilerine göre;
2015/16 sezonunda 732 milyon ton civarında gerçekleşecek dünya buğday üretiminin 335,7 milyon tonu (Çin
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of world wheat production in the 2015/16 season, 335.7
million tons of wheat is produced in these four countries
(China 130 million tons, India 88.9 million tons, Russia 61 million tons, USA 55.8 million tons). These four
countries are followed by Australia and Ukraine with 27
million tons, Canada with 26 million tons, Pakistan with
25 million tons and Turkey with 19.5 million tons.
When USDA data are reviewed among the countries
which has the lead in wheat production in the world
wheat production of India has decreased by 6.9 million
tons in 2015/16 season when compared to previous
season however Canada's production is expected to
decrease by approximately 3.4 million tons, Pakistan’s
production is expected to decrease 500 thousand tons.
On the contrary, China’s production is expected to increase 3.8 million tons, Russia’s production is expected
to increase 2 million tons, USA’s production is expected
to increase 700 thousand tons and Australia’s production is expected to increase 3 million tons, Ukraine’s

production is expected to increase 2 million tons, Turkey’s production is expected to increase 4 million ton.
The highest increase among these countries belongs to
Turkey.
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130 milyon ton, Hindistan 88,9 milyon ton, Rusya 61
milyon ton, ABD 55,8 milyon ton) bu 4 ülke tarafından
gerçekleştirilecek. Dünya buğday üretiminde bu 4 ülkeyi
27 milyon tonla Avustralya ve Ukrayna, 26 milyon tonla
Kanada, 25 milyon tonla Pakistan ve 19,5 milyon tonla
Türkiye takip etmektedir.
USDA verileri incelendiğinde; dünya buğday üretiminde ilk sıralarda yer alan bu ülkeler arasında Hindistan’ın
buğday üretiminin, 2015/16 sezonunda bir önceki sezona kıyasla 6,9 milyon ton; Kanada’nın üretiminin 3,4
milyon ton; Pakistan’ın üretiminin ise 500 bin ton civarında düşüş göstereceği tahmin ediliyor. Buna karşılık
Çin’in üretiminin 3,8 milyon ton, Rusya’nın üretiminin
yaklaşık 2 milyon ton, ABD’nin üretiminin yaklaşık 700
bin ton, Avustralya’nın üretiminin yaklaşık 3 milyon ton,
Ukrayna’nın üretiminin yaklaşık 2 milyon ton, Türkiye’nin
üretiminin ise yaklaşık 4 milyon ton artış göstermesi
bekleniyor. Bu ülkeler arasında, en yüksek üretim artışı
beklentisinin Türkiye’de olduğu görülmektedir.

DÜNYA BUĞDAY TÜKETİMİ
Genel tüketim rakamları için IGC’nin verilerine bakıldığında; 2011/12 sezonunda 698 milyon ton olan dünya buğday tüketiminin, 2012/13 sezonunda 21 milyon
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World end-of-season wheat stocks, on the other hand,
are estimated to increase by 8 million tons in the 2014/15
season. An analysis of IGC data on end-of-season
stocks reveals that the world wheat stock standing at
191 million tons are expected to decrease to 169 million
tons in the 2012/13 season and in the 2013/2014 season they are expected to increase and reach 185 million
tons. The world end-of-season wheat stocks forecast of
IGC for the 2014/15 season is 193 million tons

tonluk rekor bir düşüşle 677 milyon tona gerilediği görülmektedir. 2013/14 sezonunda yeniden artışa geçen
tüketim, 696 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda tüketimin 707 milyon tona çıktığını açıklayan IGC,
2015/16 sezonunda da bu artışın devam edeceğine
işaret ediyor. 27 Ağustos tarihli raporunda, yeni sezona
yönelik dünya buğday tüketimini 716 milyon ton olarak
öngören IGC, son raporunda öngörüsünü 3 milyon ton
arttırarak 719 milyon tona çıkardı. USDA’nın öngörüsü
ise IGC’den 3 milyon ton daha düşük (716 milyon ton).

WORLD WHEAT CONSUMPTION
IGC figures on general consumption show that the world
wheat consumption standing at 698 million tons in the
2011/12 season, decreased to 677 million tons with a record decrease of 21 million tons in 2012/413 season. In
2013/14 the consumption has increased again and reached
to 697 million tons. Announcing that consumption amount
increased to 707 million tons in 2014/15 season, IGC’s forecasts for 2014/15 indicate another increase. According to
the report IGC dated 27 August; wheat consumption in the
world shall reach 716 million tons in 2015/16 season and
in its latest report, IGC increased its forecast to 719 million
tons with an increase of 3 million tons. Forecast of USDA is
3 million less than IGC’s forecast (716 million tons).
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Dünya buğday üretiminde en büyük paya sahip olan
Çin, aynı zamanda en büyük buğday tüketicisi konumundadır. USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda
Çin’in buğday tüketimi, 1,5 milyon tonluk düşüş gösterecek ve 116,5 milyon tonda kalacak. Bir diğer önemli
üretici olan Hindistan ise, 88,9 milyon tonluk üretimine
karşılık 94,5 milyon tonluk tüketim gerçekleştirecek.
2015/16 sezonunda 61 milyon tonluk üretimle ülkeler
bazında buğday üretiminde üçüncü sırada yer alan Rusya, bu üretiminin 37 milyon tonluk kısmını kendi iç tüketimi için değerlendirecek. 55,8 milyon tonluk üretimin
beklendiği ABD’nin tüketim miktarının ise 33,1 milyon
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China, having the largest share in the world wheat production, also has the largest wheat consumption. According to USDA data; China’s wheat consumption in the
2015/16 season will have a decrease of 1.5 million tons
and remained at 116.5 million tons. As another important
producer, India has a consumption level of 94.5 million
tons as opposed to 88.9 million tons of production.
Russia, which ranked third with 61 million tons of production in the country-based analysis for the 2015/16
season, uses 37 million tons of its wheat production
for domestic consumption. Consumption amount of
USA which is forecasted to produce 55.8 million tons
of wheat is forecasted to be 33.1 million tons. These
four countries, which ranked at the top in consumption
as well as in production during the 2015/16 season, are
followed by Pakistan with 24,6 million tons, Egypt with
19.6 million tons, Iran and Turkey with 18 million tons,
and Ukraine with 12,7 million tons.

WHEAT TRADE IN THE WORLD
According to the former IGC reports, the quantity of
wheat traded worldwide in the 2009/10 season is 128 million tons. World wheat trade volume decreasing to 126
million tons in 2010/11 season reached to 145 million
tons in the 2011/12 season with a record increase. In the
2012/13 season, on the other hand, the world wheat trade
was realized in parallel with the decrease in production.
Estimating that the world wheat trade decreased to 142
million tons by a decrease of 3 million tons in 2012/13 season as compared to the previous season; IGC forecasts
that the trade increased 14 million tons in the 2013/14
season and reached 156 million tons. Global wheat trade
decreased in 2014/15 season. IGC indicates that this is
a decrease of 3 million tons (153 million tons). According
to the latest report of IGC; global wheat report which is
around 153 million tons in 2014/15 season will continue to
decrease and remain at the level of 153 million tons. The
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ton olacağı öngörülüyor. 2015/16 sezonunda üretimde
olduğu gibi tüketimde de ilk sırayı alan bu 4 ülkeyi, 24,6
milyon tonla Pakistan, 19,6 milyon tonla Mısır, 18 milyon
tonla İran ve Türkiye ve 12,7 milyon tonla Ukrayna takip
ediyor.

DÜNYA BUĞDAY TİCARETİ
IGC’nin daha önceki raporlarına göre; 2009/10 sezonunda dünya ticaretine konu olan buğday miktarı 128 milyon tondur. 2010/11 sezonunda 126 milyon
tona gerileyen dünya buğday ticaret hacmi, 2011/12
sezonunda ise rekor artışla 145 milyon tona ulaşmıştır.
2012/13 sezonunda, üretimdeki düşüşe paralel olarak
dünya buğday ticareti de düşüş göstermiştir. 2012/13
sezonunda dünya buğday ticaretinin, bir önceki sezona
kıyasla 3 milyon tonluk düşüşle 142 milyon tona gerilediğini açıklayan IGC, 2013/14 sezonunda ise ticaretin
14 milyon tonluk artışla 156 milyon tona ulaştığını açıklıyor. 2014/15 sezonunda ise dünya buğday ticareti açısından düşüş söz konusu. IGC, bu düşüşü 3 milyon ton
olarak açıklıyor (153 milyon ton). IGC’nin son raporuna
göre 2014/15 sezonunda 153 milyon ton civarında gerçekleşen dünya buğday ticareti, 2015/16 sezonunda da
düşmeye devam edecek ve 149 milyon ton seviyesinde
kalacak. USDA verileri de ticarette düşüşe işaret etmekle birlikte, toplam ticaret miktarları IGC verilerine göre bir
hayli yüksek. USDA verilerine göre 2013/14 sezonunda
162 milyon ton civarında olan buğday ticareti, 2014/15
sezonunda yaklaşık 1 milyon ton gerilemiş ve 161 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde 2015/16 sezonu için öngörülen düşüş miktarı da yine 1 milyon ton
civarında (160 milyon ton).
USDA verilerine göre; 2014/15 sezonunda 161,3 milyon ton olan dünya buğday ihracatının yaklaşık 86,9
milyon ton gibi önemli bir kısmını, 4 ülke gerçekleştirmektedir. 2014/15 sezonunda 24,8 milyon tonluk buğday ihracatıyla dünya buğday ihracatında ilk sırada yer
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data of USDA points out a decrease in trade and the total
trade amount is much higher than the data of IGC. As to
the data of USDA, wheat trade which is around 162 million
tons in 2013/14 season reduced to 161 million tons with
a decrease of 1 million tons in 2014/15 season. Similarly,
forecasted decrease amount is around 1 million tons again
(160 million tons) for 2015/16 season.

alan Kanada, dünya buğday ticaretinin en önemli aktörlerinden biri. Kanada, 2013/14 sezonunda 22,1 milyon
ton buğday ihraç etmişti. Ülkenin 2015/16 sezonunda
gerçekleştireceği ihracat miktarının, üretimdeki düşüşe
paralel olarak 19,5 milyon tona gerileyeceği öngörülmektedir. 2014/15 sezonunda dünya buğday ihracatında Kanada’yı Rusya takip ediyor. USDA verilerine göre;

According to USDA data, out of the 161.3 million tons of
what export in the world in 2014/15 season, an important
portion of approximately 86.9 million tons carried out by 4
countries. As a country shaping the global wheat trade with
24.8 million ton wheat trade in 2014/15 season, Canada
alone carried out 22,1 million tons of the world wheat export
in the 2013/14 season. The forecasted export quantity for
Canada in 2015/16 season is 19.5 million tons in accordance with the decrease in production. Russia is another
major actor in the world wheat and flour trade in 2014/15
season, taking the second place following the Canada, with
a wheat and flour export of 22.8 million tons in the 2014/15
season. It has been forecasted that the country shall export
23.5 million tons of wheat in 2015/16 season. Shaping the
global wheat trade, USA alone exported 31.5 million tons
of total global wheat exports in 2013/14 season. Having
a significant decrease in wheat exports, USA has the third
place with 22.7 million tons. Forecasted export amount of
USA for 2015/16 season is 23 million tons.

Rusya’nın 2014/15 sezonunda gerçekleştirdiği ihracat
miktarı 22,8 milyon ton. Ülkenin 2015/16 sezonunda
da ihracatını arttıracağı ve 23,5 milyon ton seviyesine
ulaşacağı öngörülüyor. Dünya buğday ticaretine yön
veren ülke konumunda olan ABD, 2013/14 sezonunda dünya buğday ihracatının 31,5 milyon tonluk kısmını
tek başına gerçekleştirmişti. Ancak 2014/15 sezonunda, buğday ihracatında önemli bir gerileme yaşayan
ABD, 22,7 milyon tonla üçüncü sırada yer almaktadır.
ABD için 2015/16 sezonunda öngörülen ihraç miktarı ise 23 milyon ton. 2014/15 sezonunda 16,5 milyon
tonluk ihracatla Amerika’nın ardından dünya buğday
ihracatında dördüncü sırada yer alan Avustralya, bir
önceki sezonda 18,3 milyon ton ihracat gerçekleştirmişti. Ülkenin 2015/16 sezonunda ihracatını yeniden
arttıracağı ve 18,5 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Ranking fourth following USA in global wheat exports
with an export amount of 16.5 million tons in 2014/15 season, Australia exported 18.3 million tons in the previous
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Dünya buğday ihracatında 2014/15 sezonu verileri bazında Avustralya’yı 11,2 milyon tonla Ukrayna ve 5,5 milyon tonla Kazakistan takip ediyor. Ukrayna’nın 2015/16
sezonunda ihracat miktarını 15 milyon tona, Kazakistan’ın
ise 6,5 milyon tona çıkaracağı tahmin ediliyor.
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season. It is forecasted that the country will increase its
export amount and reach 18.5 million tons.
Based on the global wheat export data of the 2014/15
season, Australia is followed by Ukraine with 11.2 million
tons, Kazakhstan with 5.5 million tons. It is forecasted that
Ukraine will increase its export amount to 15 million tons and
Kazakhstan will increase its export amount to 6.5 million tons.
Egypt has the biggest share of the world wheat import
like in previous seasons. According to USDA data; Egypt
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Dünya buğday ithalatında ise en büyük pay daha önceki sezonlarda da olduğu gibi Mısır’a aittir. USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda 161,1 milyon ton olan
dünya buğday ithalatının 110 milyon tonunu gerçekleştiren Mısır’ın, 2015/16 sezonunda da 11,5 milyon tonluk
ithalatla ilk sırada yer almaya devam edeceği öngörülüyor.
2014/15 sezonunda dünya buğday ithalatında Mısır’ı, Endonezya takip ediyor. 2014/15 sezonunda 7,4 milyon ton
ithalat gerçekleştiren Endonezya’nın, 2015/2016 sezonunda ithalat miktarını 7,8 milyon tona çıkaracağı tahmin
ediliyor. Dünya buğday ithalatında Endonezya’yı 7,2 milyon
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imported 110 million tons of wheat out of 161.1 million
tons of world wheat import during the 2014/15 season
and forecasts suggest that it will remain at the top in the
2015/16 season, as well, with an import of 11.5 million
tons. Indonesia follows Egypt in world wheat import in
2014/15 season. It has been forecasted that Indonesia
which has imported 7.4 million tons in 2014/15 season,
shall have an import level of 7.8 million tons in 2015/16 as
well. In world wheat import Indonesia is being followed by
Algeria with 7.2 million tons, Turkey with 5.9 million tons,
Japan and Brazil with 5.8 million tons.

WHEAT PRODUCTION IN TURKEY
When we analyze Turkey’s historical developments
in terms of wheat it is seen that the production has increased steadily. Based on the Turkish Statistical Institute (TUIK) data the wheat production which was at 2.5
million tons in 1930’s has increased to 10 million tons in
1967 and 20.6 million tons in 2009 and 21.8 million tons
in 2011. Wheat production which decreased a little to
20.1 million tons in 2012, has reached 22 million tons
in 2013 with an increase of 2 million tons. However it
is known that there is a considerable decrease in the
current season due to drought in 2014. According to
the data of TUIK, decreasing to 19 million tons in 2014,
wheat production started to increase again in the current season 2015/16. In 2015/16 season when harvest
season is nearly completed, it is estimated that Turkey’s
wheat production will exceed 22 million tons.
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tonla Cezayir, 5,9 milyon tonla Türkiye, 5,8 milyon tonla
Japonya ve Brezilya takip etmektedir. Bu ülkelerin 2015/16
sezonunda sırasıyla 7,7 milyon ton (Cezayir), 3,8 milyon
ton (Türkiye), 5,8 milyon ton (Japonya) ve 6,7 milyon ton
(Brezilya) ithalat gerçekleştireceği öngörülmektedir.

TÜRKİYE BUĞDAY ÜRETİMİ
Türkiye’de geçmişten günümüze buğdaydaki gelişmeleri
değerlendirdiğimizde üretimin istikrarlı bir şekilde artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik) verilerine göre; 1930’lu yıllarda yaklaşık 2.5 milyon ton olan
Türkiye’nin buğday üretimi, 1967 yılında 10 milyon tona,
2009 yılında 20,6 milyon tona, 2011 yılında 21,8 milyon
tona çıktı. 2012 yılında ise üretim bir miktar düşerek 20,1
milyon tona gerileyen üretim, 2013 yılında 2 milyon tonluk
artışla 22 milyon tona ulaştı. Ancak 2014 yılında yaşanan
kuraklık nedeniyle üretimde önemli bir düşüş yaşandı. Tüik
verilerine göre 2014 yılında 19 milyon tona gerileyen buğday üretimi, içerisinde bulunduğumuz 2015/16 sezonunda
yeniden artışa geçti. Hasat sezonunun hemen hemen tamamlandığı 2015/16 sezonunda Türkiye buğday üretiminin 22 milyon tonu aşacağı tahmin ediliyor.
Tüik verilerine göre; 1930 ile 2013 arasındaki dönemde,
buğday üretimindeki artış oran yüzde 780 olarak gerçekleşmiştir. Üretimdeki bu artışta, belli bir döneme kadar ekim
alanlarındaki artış etkili olurken, daha sonraki dönemlerde,
özellikle de son yıllarda, yapılan ıslah çalışmaları ve verimi
arttırmaya yönelik yetiştirme teknikleri etkili olmuştur. Ni-
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Based on the TUIK data the rate of wheat production
increase between 1930 and 2013 is 780%. Such an increase in production was influenced by the increase in
cultivated areas up to a certain point, with soil improvement and proper cultivation techniques becoming more
influential at later times. As a matter of fact, the size of
wheat cultivation areas was 2.8 acres in 1930, reaching 8
million acres by 1967, which is the same level in 2011. In
2012, cultivation areas decreased nearly 5 million hectares. In the following years, cultivation land area which
started to increase again reached 78 million hectares in
2013 and 79 million hectares in 2014.
On the other hand, yield per unit, standing at 92 kg/da
in 1930, reached 125 kg/da in 1967 increasing by 35.9
% and hit 269 kg/da in 2011 and decreased to 267 kg/
da in 2012. Both the reduction in cultivation areas and
yield caused the production amount decreased in 2012.
Between 1967 and 2012, the increase in cultivation areas
was 1% whereas the increase in yield surpassed 100%.
For the increase in 2013 when compared to previous season, cultivation areas and yield increase has an important
place. There was a considerable increase especially in
the yield. The yield which was 267kg/da in 2012 has increased to 284 kg/da in 2013, and 240 kg/decare in 2014.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

tekim 1930 yılında 2.8 milyon hektar olan buğday ekim
alanları, 1967 yılında 8 milyon hektara, yani 2011 yılındaki
düzeyine ulaşmıştır. 2012 yılında ise ekim alanları yaklaşık
5 milyon hektar gerilemiştir. Sonraki yıllarda yeniden artışa
geçen ekim alanı, 2013 yılında 78 milyon hektara, 2014
yılında ise 79 milyon hektara ulaşmıştır.
Birim alandan elde edilen verim ise 1930 yılında 92
kg/dekar iken, 1967 yılında % 35.9 artışla 125 kg/
dekara, 2011 yılında 269 kg/dekara ulaşmış, 2012 yılında ise 267 kg/dekara gerilemiştir. Hem ekim alanlarının azalması hem de verimin bir miktar gerilemesi,
2012’deki üretim miktarının da bir miktar düşmesine
neden olmuştur. 1967’den 2012’ye kadar ekim alanlarındaki artış % 1’ler seviyesinde gerçekleşirken verimdeki artış yüzde 100’ü geçmiştir. 2013’teki üretimin bir
önceki sezona kıyasla artışında da ekim alanının ve verimin artışı önemli bir yere sahiptir. Özellikle verimlilikte
önemli bir artış yaşanmıştır. 2012 yılında 267 kg/dekar
olan verim, 2013 yılında 284 kg/dekara, 2014 yılında
ise 240 kg/dekara ulaşmıştır.
Sources - Kaynaklar:
1 International Grains Council, Grain Market Report, 24 September 2015
2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), http://www.tuik.gov.tr/
3. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service
(USDA FAS), www.fas.usda.gov

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

November • Kasım 2015

97

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

98

November • Kasım 2015

MILLER MAGAZINE

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

GRAIN AND FLOUR MARKET
IN EGYPT AND IRAN
Mısır ve İran’da Tahıl ve Un Pazarı
Being the top wheat importer in the world today, Egypt has a major role shaping the global wheat market. Milling industry of Egypt
which consumes 18-19 million tons of wheat annually consists of
public and private sectors. Public industry represents 52 percent of
total milling capacity and the private sector represents 48 percent.
Being the 8th wheat consumer and consuming 15-17 million tons of
wheat annually, Iran is known to have more than 335 mills. Majority
of these mills are owned by private industry.
Günümüzde dünyanın en büyük buğday ithalatçısı konumunda olan
Mısır, dünya buğday piyasasının şekillenmesinde önemli bir role sahiptir. Her yıl 18-19 milyon ton civarında buğday tüketen Mısır’ın
değirmencilik endüstrisi ise kamu ve özel sektörden oluşmaktadır.
Kamu sektörü, toplam öğütme kapasitesinin yüzde 52’sini, özel sektör ise yüzde 48’ini temsil etmektedir. Dünya buğday tüketiminde 8.
sırada yer alan ve her yıl 15-17 milyon ton arasında buğday tüketen
İran’da ise, un değirmenlerinin sayısının 335’den fazla olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çoğu özel sektörde yer almaktadır.
Majority of the population works
in agricultural sector in Egypt which
has the third largest economy among
Arab countries. Nile Delta which has
been important in terms of agriculture
for ages continues to contribute to
Egypt’s agricultural economy today.
Primary products that are manufactured are cotton, wheat, corn, fruit,
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Arap ülkeleri arasında ekonomi
büyüklüğünde üçüncü sırada olan
Mısır’da, ülke nüfusunun büyük bir
kısmı tarım sektörüne çalıştırmaktadır.
Uzun yıllar boyunca tarımda büyük
öneme sahip olan Nil deltası, günümüzde Mısır’ın tarımsal ekonomisine
büyük katkılar sağlamaya devam etmektedir. Ağırlıklı olarak üretilen ürün-
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sugar cane, feed and rice. Wheat ranks first in grain
production of Egypt; however production amount is far
from meeting the domestic demand. Thus, Egypt meets
its wheat demand by importing. The other manufactured
grain products in Egypt which is the top wheat importer
are corn, rice and barley.
One of the significant petroleum producers, Iran cannot get adequate yield from these lands due to improper
water sources and land conditions although it has large
arable lands. Iran, which has been cultivated for ages
and thought to be the country windmill was discovered,
produce staple foods like wheat, corn, rice and barley in
70 percent of its cultivated lands. Although, the majority
of cultivated lands in Iran used for these products Iran
imports a considerable part of its grain demand just as
Egypt does. Iran remains one of the top importers of
wheat, corn, rice and barley in the world.

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
One of the most important countries in Middle East
and Africa, Egypt has a population of 85 million and
a surface area of more than 1 million km2. Despite its
large surface area, a significant part of the lands in the
country consist of deserts. Thus; more than 90 percent
of the population has centered on small lands in Egypt.
Being located on Northeast of Africa mostly, Egypt is
neighbors to Israel and Saudi Arabia in the east, Libya in
the West and Sudan in the South. Shifting to republican
regime in 1953, Egypt is also the third major economy
among Arab countries following Saudi Arabia and The
United Arab Emirates. It is the second largest economy
in African continent following the Republic of South Africa. Although Egyptian economy has developed, it has
a significant foreign trade deficit. Of Egyptian economy
which has developed 2.2 percent in 2014, agriculture
shares 14 percent, industry shares 38.9 percent and
services share 46.5 percent. Petroleum industry, textile
and ready-to-wear industry are prominent sectors. Tourism, natural gas and profit coming from Suez Canal became the locomotive of Egyptian economy when united
with renovation works in Gulf Countries.
Having nearly 40 banks registered in Central Bank,
Egypt continues its reform process to adopt market
economy since 1990s. Egypt introduced fiscal-monetary-bank policies in this aspect and carried out works
to set up free trade. An upward movement is expected
in the trade deficit of Egypt in the following days and
also Suez Canal and tourism are expected to make great
contributions to Egyptian economy.
Being located in the interception point of Asia and
Europe, and maintaining its strategic importance for
ages, Iran has become more and more important after
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ler pamuk, buğday, mısır, narenciye, şeker kamışı, yem
ve pirinçtir. Buğday, Mısır’ın hububat üretiminde ilk sırada yer almaktadır ancak buğdayın üretim miktarı, ülke
ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Bu yüzden Mısır buğday
ihtiyacının önemli bir bölümünü ithalatla karşılamaktadır. Bugün dünyanın bir numaralı buğday ithalatçısı olan
Mısır’da, üretimi gerçekleştirilen diğer önemli tahıl ürünleri
ise mısır, pirinç ve arpadır.
Dünyanın önemli petrol üreticilerinden biri olan İran ise
tarıma uygun geniş topraklara sahip olmasına rağmen su
kaynaklarının ve arazi koşullarının el vermemesi sebebiyle bu topraklardan yeterli verimi alamamaktadır. Çok eski
dönemlerden beri topraklarında tarım yapılan ve yel değirmeninin icat edildiği ülke olarak düşünülen İran, ekili
alanlarının yüzde 70’inde buğday, mısır, pirinç ve arpa
gibi temel ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Ülkedeki ekili alanların çoğu bu ürünlere ayrılsa da Mısır gibi
İran da tahıl ihtiyacının önemli bir bölümünü ithal etmektedir. Buğday, mısır, pirinç ve arpa ürünlerinde İran da
dünyanın önde gelen ithalatçıları arasında yer almaktadır.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Orta Doğu ve Afrika’nın en önemli ülkelerinden biri olan
Mısır, 85 milyonluk nüfusa ve 1 milyon km2’yi aşan yüzölçümüne sahiptir. Yüzölçümü gelişmiş olmasına rağmen
ülke topraklarının önemli bir bölümü çöllerden oluşmaktadır. Bu yüzden Mısır’da nüfusun yüzde 90’dan fazlası küçük bir alanda toplanmıştır. Ağırlıklı olarak Afrika’nın Kuzey
Doğusunda toprağı bulunan Mısır, doğuda İsrail ve Suudi
Arabistan, batıda Libya, güneyde ise Sudan ile komşudur.
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1953 yılında cumhuriyet rejimine geçen Mısır, aynı zamanda Arap ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nin ardından üçüncü büyük ekonomidir. Afrika
kıtasında ise Güney Afrika Cumhuriyeti’nden sonra ikinci
büyük ekonomidir. Mısır ekonomisi her ne kadar gelişme
gösterse de büyük bir dış ticaret açığına sahiptir. 2014 yılında yüzde 2,2 büyüme kaydeden Mısır ekonomisinin yüzde 14’ünü tarım, yüzde 38,9’unu sanayi ve yüzde 46,5’ini
hizmetler sektörü oluşturmaktadır. Petrol sanayi, tekstil ve
hazır giyim ülkedeki önde gelen sektörlerdendir. Turizm,
doğal gaz ve Süveyş Kanalı’ndan elde dilen gelirler, körfez
ülkelerindeki yenilenme çalışmalarıyla da birleşince Mısır
ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir.
Merkez Bankası’na kayıtlı 40 kadar bankası olan Mısır,
1990’lı yıllardan itibaren pazar ekonomisi oluşturma yolundaki reform sürecine de devam etmektedir. Ülke, bu
çerçevede maliye-para-banka politikaları ortaya koymuş
ve ticaretin serbestleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmüştür. Önümüzdeki dönemlerde Mısır’ın ticaret açığında
artış beklenmekle birlikte, Süveyş Kanalı ve turizmin ülke
ekonomisine olumlu katkılar sağlamaya devam etmesi
beklenmektedir.
the discovery of petrol. Iran where an Islamic state has
been founded after Shah was overthrown in 1979 has a
population of 71.5 million. About 70 percent of the population lives in cities. 40 percent of Iranian economy is
directly managed by the government and 45 percent of
it is managed by foundations called “bonyad”. Being the
world’s third largest petrol producer, Iran is the second
one after Russia in terms of natural gas reserves. 40-50
percent of the country’s income comes from petrol.
As to the decision taken by United Nations Security
Council due to Iran’s nuclear activities, it was imposed
economic sanctions. With these sanctions, mostly Iran’s
institutions operating internationally are targeted. In this
aspect, the government whose income decreases aims
to make investments required for sustainability of petrol
and natural gas via direct foreign investments and privatizations.

THE PLACE AND IMPORTANCE
OF AGRICULTURE
Agriculture sector which forms 14.5 percent of GDP
in Egypt employs nearly one third of the population in
Egypt. About all of the agricultural lands in the country is located on Nile Delta. Being consisted of deserts
and arid lands mostly, Egypt is known to be one of the
oldest agricultural civilizations. As Nile River has been
enabling a civilization engaging in agriculture for thousands of years, this caused the population is centered
on this region. Having insufficient rainfall made Nile River
the only water source in the country. The most produced
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Asya ve Avrupa’nın kesişme noktasında yer alan ve
stratejik önemini eski çağlardan bu yana koruyan İran,
petrolün keşfiyle birlikte daha da önemli hale gelmiştir.
1979’da devrilen Şah yönetiminin ardından dini esaslara dayalı bir devlet düzeninin kurulduğu İran, 71,5
milyonluk nüfusa sahiptir. Nüfusun yaklaşık yüzde 70’i
kentlerde yaşamaktadır. Bir nevi devlet kontrolünde İran
ekonomisinin yüzde 40’ı doğrudan, yüzde 45’i de “bonyad” olarak adlandırılan vakıflar aracılığıyla yönetilmektedir. Dünyanın en büyük 3. petrol üreticisi olan İran,
doğalgaz rezervleri açısından da Rusya’nın ardından 2.
sıradadır. Ülke gelirlerinin yüzde 40-50’si petrolden elde
edilmektedir.
İran, nükleer faaliyetlerinden ötürü Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararla ekonomik yaptırımlara tabi tutulmuştur. Bu yaptırımlarla ağırlıklı olarak İran’ın
uluslararası faaliyette bulunan kurumları hedef almaktadır.
Bu çerçevede, bütçe gelirleri azalan hükümet, doğrudan
yabancı yatırımlar ve özelleştirmeler yoluyla petrol ve doğalgaz üretiminin sürdürülebilirliği için gerekli yatırımların
yapılmasını hedeflemektedir.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Mısır’da GSYİH’in yüzde 14,5’ini oluşturan tarım sektörü, ülke nüfusunun da neredeyse üçte birini istihdam
etmektedir. Ülkedeki tarım alanlarının tamamına yakını Nil
Deltası üzerinde yer almaktadır. Ağırlıklı olarak çöllerden
ve kurak alanlardan oluşan Mısır, dünyanın en eski tarımsal uygarlıklarından biri olarak bilinmektedir. Nil neh-
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rinin binlerce yıldır tarımla uğraşan bir
uygarlık yetişmesine olanak vermesi,
aynı zamanda nüfusun da bu bölgede yoğunlaşmasına yol açmıştır. Yağışların yeterli derecede olmaması Nil
nehrini ülkenin tek su kaynağı haline
getirmiştir. Mısır’da en çok üretilen tarım ürünleri ise pamuk, buğday, mısır,
narenciye, şeker kamışı, yem bitkileri
ve pirinçtir.
İran topraklarının kabaca üçte biri
tarıma uygundur. Ancak kıraç arazi ve
birçok bölgede su kaynaklarının yetersiz olması, ülke topraklarının çoğunda
tarımsal faaliyet yürütülememesine
neden olmuştur. Toplam arazilerin yalnızca yüzde 12’sinin ekili-dikili arazi
olduğu ve bu arazilerinin üçte birinde
sulu tarım yapılabildiği bilinmektedir.
Tarım, ağırlıklı olarak ülkenin Batı ve
Kuzeybatısında yapılmaktadır.
agricultural products in Egypt are cotton, wheat, corn,
citrus fruits, sugar cane, feed crops and rice.
One third of Iranian lands are suitable for agriculture.
Due to arid lands and insufficient water sources in the
region, there is no agricultural activity in most of the land
in the country. It is known that only 12 percent of all
the lands are cultivated and one third of these lands are
used for irrigated farming. Mostly western and northwest
of the country is used for farming.
Agricultural activities forms one fifth of Iran’s GDP. Most
of the farmers operate on less than 10 hectare lands and
use old agricultural practices. Grain products like wheat
and rice, sugar beet, sugar cane, fruits, nuts and cotton
are among the major agricultural products of Iran.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
IN EGYPT
Grain products have a significant place in agricultural
production of Egypt, as it is mentioned above. According
to the data of US Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service (USDA FAS), it is seen that wheat is the
most produced grain product in Egypt. Egypt is among
the top 15 wheat producer countries. According to the
data of USDA, Egypt’s wheat production which was 6.4
million tons in 2003/04 season reached 8.2 million tons
in 2007/08 season. Being 8.5 million tons in 2009/10
season, production amount reached 8.4 million tons and
remained above 8 million tons although it reduced below 8 million tons in 2011/12 season. Being 8.3 million
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Tarımsal faaliyetler, İran GSYH’sının beşte birini oluşturmaktadır. Çiftçilerin çoğu 10 hektardan küçük arazileri işletmekte ve eski tarımsal teknikleri kullanmaktadır.
İran’ın başlıca tarım ürünleri arasında buğday ve pirinç
gibi hububat ürünleri, şeker pancarı, şeker kamışı, meyveler, kabuklu yemişler ve pamuk bulunmaktadır.

MISIR’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Yukarıda da bahsedildiği gibi tahıl ürünleri, Mısır’ın
tarımsal üretiminde önemli bir yere sahiptir. Amerikan
Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA FAS) verileri incelendiğinde, Mısır’ın tahıl ürünleri üretiminde en yüksek
miktarın buğdaya ait olduğu görülmektedir. Ülke, buğday üretiminde dünyanın en büyük 15 üreticisi arasında
yer almaktadır. USDA verilerine göre 2003/04 sezonunda 6,4 milyon ton olan ülkenin buğday üretimi, 2007/08
sezonunda 8,2 milyon tona kadar ulaşmıştır. 2009/10
sezonunda 8,5 milyon ton olan üretim, zaman zaman
8 milyon tonun altına gerilese de 2011/12 sezonunda
8,4 milyon tona ulaşmış ve bu tarihten itibaren 8 milyon tonun altına düşmemiştir. 2014/15 sezonunda 8,3
milyon ton olan buğday üretiminin 2015/16 sezonunda da bu seviyede kalması bekleniyor. Mısır’ın buğday
tüketiminin ise üretim miktarının 2 katından fazla olduğu göze çarpmaktadır. 2003/04 ve 2007/08 sezonları
arasında 13,6 milyon ton ile 15,8 milyon ton arasında
değişen miktarlarda buğday tüketimi gerçekleştirilmiştir.
2008/09 sezonundan itibaren tüketim 17 milyon tonun
üzerine çıkmış ve 2012/13 sezonunda 18,7 milyon tona
ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda 19,1 milyon ton olarak
gerçekleşen buğday tüketiminin, 2015/16 sezonunda
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tons in 2014/15 season, wheat production is estimated
to remain at this level in 2015/16 season. It is clear that
wheat consumption of Egypt is more than two times the
amount of production. Between 2003/04 and 2007/08
seasons, wheat consumption changed between 13.6
million tons and 15.8 million tons. By 2008/09 season,
the amount of consumption increased above 17 million tons and reached 18.7 million tons in 2012/13 season. Recorded as 19.1 million tons in 2014/15 season,
wheat consumption is estimated to be 19.6 million tons
in 2015/16 season. With this consumption amount, the
country is ranked as the 7th major wheat consumer in
the world.
It is seen that the second highest amount in grain
production of Egypt belongs to corn. Producing about
5.8 million tons of corn between 2003/04 and 2005/06
seasons increased this amount over 6 million tons between 2006/07 and 2010/11 seasons. As of that year,
reducing below 6 million tons, corn production was recorded as 5.8 million tons in 2013/04 and 5.9 million
tons in 2014/15 season. Corn production is expected to
be around 6 million tons in 2015/16 season. Corn consumption amount is parallel with the amount of corn production of the country. Being 9.2 million tons in 2003/04
season, corn consumption increased above 10 million
tons in the following seasons and reached 12.5 million
tons in 2010/11 season. Recorded as 13.2 million tons
in 2013/14 season, corn consumption increased to 13.9
million tons in 2014/15 season. Egypt is ranked as the
8th with a consumption amount of 13.9 million tons in
global corn consumption. Forecasted corn consumption
for 2015/16 season is 14.5 million tons.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

19,6 milyon ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Ülke, bu tüketim miktarıyla dünyanın en büyük 7. buğday tüketicisi konumundadır.
Mısır’ın hububat üretiminde ikinci en yüksek miktarın
mısıra ait olduğu görülmektedir. 2003/04 ve 2005/06 sezonları arasında 5,8 milyon ton dolaylarında mısır üretimi gerçekleştiren Mısır, bu miktarı 2006/07 ve 2010/11
sezonları arasında 6 milyon tonun üzerine çıkarmıştır.
Bu tarihten itibaren 6 milyon tonun altına gerileyen mısır
üretimi, 2013/14 sezonunda 5,8 milyon ton, 2014/15 sezonunda ise 5,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Mısır
üretiminin 2015/16 sezonunda da 6 milyon ton civarında
gerçekleşmesi beklenmektedir. Ülkenin mısır tüketiminde
de buğdaydakine benzer bir tablo söz konusudur. USDA
verileri, son 10 sezonda mısır tüketiminin, üretimin 2 kat
üzerinde olduğunu göstermektedir. 2003/04 sezonunda
9,2 milyon ton olan mısır tüketimi, sonraki sezonlarda 10
milyon tonun üzerine yükselmiş ve 2010/11 sezonunda
12,5 milyon tona ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda 13,2
milyon ton olarak kaydedilen mısır tüketimi 2014/15 sezonunda 13,9 milyon tona yükselmiştir. Ülke 13,9 milyon
tonluk tüketimle dünya mısır tüketiminde 8. sırada yer almaktadır. 2015/16 sezonu için öngörülen mısır tüketimi
ise 14,5 milyon tondur.
Ülkedeki hububat üretim ve tüketiminde bir diğer önemli
ürün ise pirinçtir. 2003/04 sezonunda 3,9 milyon ton olarak kaydedilen pirinç üretimi, sonraki sezonlarda giderek
yükselmiş ve 2012/13 sezonunda 4,6 milyon tona ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda 4,7 milyon tonla en yüksek pirinç üretim miktarına ulaşan Mısır’ın 2014/15 sezonunda
da 4,5 milyon ton pirinç ürettiği kaydedilmiştir. Ancak tah-
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Another important product in grain production and
consumption of Egypt is rice. Recorded as 3.9 million
tons in 2003/04 season, rice production increased in
the following seasons and reached 4.6 million tons in
2012/13 season. Reaching the highest rice production
amount with 4.7 million tons in 2013/14 season, Egypt
produced 4.5 million tons of rice in 2014/15 season.
However, estimates show that rice production will remain around 4 million tons. Rice consumption remained
around 3-4.5 million tons between 2003/04 and 2011/12
seasons. Reaching 4 million tons by 2012/13 season,
rice consumption is forecasted to remain at the same
level in 2015/16 season.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
IN IRAN
According to the data of US Department of Agriculture (USDA FAS), it is seen that the highest production
amount of Iran belongs to wheat. Wheat production of
Iran which shows an unsteady graphic between 2003/04
and 2009/10 seasons was recorded as 13.5 million tons
in 2010/11 season. Reducing to 12.4 million tons in
2011/12 season, production amount reached to 13.8
million tons in 2012/13 and 14.5 million tons in 2013/14
season. Producing 13 million tons of wheat in 2014/15
season, Iran is expected to produce 14 million tons of
wheat in 2015/16 season.
Consumption graphic is steadier and increasing compared to production graphic. According to the data of
USDA, wheat consumption of Iran exceeded over 15 million tons in 2006/07 and 2011/12 seasons; reached to
16 million tons in 2012/13 season. Consumption amount
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minler pirinç üretiminin 2015/16 sezonunda 4 milyon ton
civarında kalacağını göstermektedir. Pirinç tüketimi ise
2003/04 ve 2011/12 sezonları arasında 3 ile 4,5 milyon
ton arasında seyretmiştir. 2012/13 sezonundan itibaren 4
milyon tona ulaşan pirinç tüketiminin 2015/16 sezonunda
da aynı miktarda kalması öngörülmektedir.

İRAN’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA
FAS) verileri incelendiğinde İran’ın hububat üretiminde
en yüksek miktarın buğdaya ait olduğu görülmektedir.
2003/04 ve 2009/10 sezonları arasında inişli-çıkışlı bir
grafik sergileyen İran’ın buğday üretimi, 2010/11 sezonunda 13,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2011/12
sezonunda 12,4 milyon tona gerileyen üretim, 2012/13
sezonunda 13,8 milyon tona, 2013/14 sezonunda
ise 14,5 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda
13 milyon ton buğday üretimi gerçekleştiren İran’ın,
2015/16 sezonunda 14 milyon ton buğday üretmesi
beklenmektedir.
Tüketimde ise üretime kıyasla daha istikrarlı ve yükselen bir tablo göze çarpmaktadır. USDA verilerine göre
2003/04 ve 2005/06 sezonları arasında14 milyon ton
dolaylarında olan İran’ın buğday tüketimi, 2006/07 ve
2011/12 sezonları arasında 15 milyon tonun üzerine çıkmış, 2012/13 sezonunda ise 16 milyon tona ulaşmıştır.
Tüketim, sonraki sezonlarda da artmaya devam etmiş,
2013/14 sezonunda 17 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 17,5 milyon tona ulaşmıştır. Bu tüketim miktarıyla
dünyanın en büyük 8. buğday tüketicisi konumunda olan
İran’ın, 2015/16 sezonunda da 18 milyon tonluk tüketim
miktarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.
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continued to rise in the following seasons; reached 17
million tons in 2013/14 and 17.5 million tons in 2014/15
season. Being ranked as the 8th largest wheat consumer country with this consumption amount, Iran is estimated to reach a consumption amount of 18 million tons
in 2015/16 season.
According to the data of USDA, the second highest
amount in Iran’s grain production belongs to corn. However, corn production of the country seems relatively low
compared to total corn production in the world and major corn producers. Being 1,6 million tons in 2003/04
season, corn production of Iran reached the highest
production amount of the last 10 years with 2,7 million tons in 2011/12 season. ın the following seasons,
corn production remained around 2.5 million tons. Corn
consumption is higher than production amount. Showing a significant increasing graphic, corn consumption
amount of Iran was 3.5 million tons in 2003/04 season
and then reached 5.1 million tons in 2007/08 season
and 6.2 million tons in 2011/12 season. Reaching 7.2
million tons in 2014/15 season, consumption amount is
estimated to reach 7.7 million tons in 2015/16 season.
Another important product in Iran’s grain production
and consumption is rice. Rice production of Iran reached
1.9 million tons at most in the last 12 seasons. Showing
an unsteady graphic between 2003/04 and 2009/10 seasons, rice production was recorded as 1.5 million tons in
2010/11, 2011/12 and 2012/13 seasons. This amount
reached to 1.6 million tons in 2013/14 season. Reaching
1.7 million tons in 2014/15 season, rice production is estimated to remain in the same level in 2015/16 season.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

USDA verilerinde, İran’ın hububat üretiminde ikinci en
yüksek miktarın mısıra ait olduğu görülmektedir ancak
dünyadaki toplam mısır üretimi ve büyük mısır üreticileriyle
kıyaslandığında, ülkedeki mısır üretim miktarının son derece düşük olduğu görülmektedir. 2003/04 sezonunda 1,6
milyon ton olan İran’ın mısır üretimi, son 10 sezonun en
yüksek üretim miktarına 2,7 milyon tonla 2011/12 sezonunda ulaşmıştır. Sonraki sezonlarda ise mısır üretimi 2,5
milyon ton civarında seyretmiştir. Mısır tüketimi ise üretime
kıyasla çok daha yüksektir. Önemli bir artış grafiği sergileyen İran’ın mısır tüketimi, 2003/04 sezonunda 3,5 milyon
ton iken 2007/08 sezonunda 5,1 milyon tona, 2011/12
sezonunda 6,2 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda 7,2 milyon tonu bulan tüketimin, 2015/16 sezonunda
7,7 milyon ton civarında seyretmesi beklenmektedir.
Ülkedeki hububat üretim ve tüketiminde bir diğer
önemli ürün ise pirinçtir. İran’ın pirinç üretimi geçtiğimiz
12 sezon boyunca en çok 1,9 milyon tona (2003/04) ulaşmıştır. 2003/04 ve 2009/10 sezonları arasında istikrarsız
bir tablo sergileyen pirinç üretimi, 2010/11, 2011/12 ve
2012/13 sezonlarında 1,5 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve bu miktar 2013/14 sezonunda 1,6 milyon tona
ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda 1,7 milyon tona ulaşan
pirinç üretiminin, 2015/16 sezonunda da aynı seviyede
kalması beklenmektedir. Buna karşılık tüketim çok daha
yüksektir. 2003/04 ve 2004/05 sezonlarında 2,9 milyon
ton pirinç tüketen İran, bu miktarı sonraki sezonlarda 3
milyon tonun üzerine çıkarmış ve 2012/13 sezonunda
da 3,5 milyon tona yükseltmiştir. 2013/14 ve 2014/15
sezonlarında da 3,5 milyon ton olarak kaydedilen pirinç
tüketiminin, 2015/16 sezonunda da 3,5 milyon ton olarak
gerçekleşeceği öngörülmektedir.
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On the other hand, consumption amount is really high.
Consuming 2.9 million tons of rice between 2003/04 and
2004/05 season increased this amount over 3 million
tons in the following seasons and it reached 3.5 million
tons in 2012/13 season. Recorded as 3.5 million tons
in 2013/14 and 2014/15 seasons, rice consumption is
forecasted to be 3.5 million tons in 2015/16 season.
Barley is one of the grain products that Iran has an
influence globally. Barley production has been recorded
between 2.7 million tons and 3.5 million tons for 12 seasons. Recorded as 2.8 million tons in 2013/14 season,
barley production was recorded as 3.2 million tons in
2014/15 season. When compared to the other products, with this barley production amount seeming low,
Iran was ranked as the 10th in global barley production.
Barley consumption of the country is estimated to be 3.3
million tons in 2015/16 season. Just like other products,
barley consumption is higher than the production and it
continues to rise every season. Accordingly, barley consumption which is 4.5 million tons in 2013/14 season
reached 4.6 million tons in 2014/15 season. Forecasted
consumption amount for 2015/16 is 4.8 million tons.

GRAIN TRADE IN EGYPT
In Egypt where grain consumption increases gradually,
grain import amount continues to rise every year because
production amount is insufficient for domestic demand;
especially for wheat production… Being the top wheat
importer in the world today, Egypt has a major role shaping the global wheat market. According to the data of
USDA, Egypt’s wheat import which was 7-8 million tons
between 2003/04 and 2007/08 increased to 9.9 million
tons in 2008/09 and 10.5 million tons in 2009/10. Reach-
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Arpa ise İran’ın dünya üretiminde de söz sahibi olduğu
tahıl ürünlerindendir. Ülkede arpa üretimi son 12 sezon
boyunca 2,7 milyon ton ve 3,5 milyon ton arasında gerçekleşmiştir. 2013/14 sezonunda 2,8 milyon ton olarak
gerçekleşen arpa üretimi, 2014/15 sezonunda 3,2 milyon
ton olarak kaydedilmiştir. İran, diğer ürünlerle kıyaslandığında düşük görünen bu arpa üretim miktarıyla, dünya
arpa üretimi sıralamasında 10. sırada yer almıştır. Ülkenin
2015/16 sezonunda gerçekleştireceği arpa üretiminin de
3,3 milyon ton civarında olacağı öngörülmektedir. Diğer
tüm tahıl ürünlerinde olduğu gibi arpada da tüketim daha
yüksektir ve her sezon artmaya devam etmektedir. Buna
göre; 2013/14 sezonunda 4,5 milyon ton olan arpa tüketimi, 2014/15 sezonunda 4,6 milyon tona ulaşmıştır.
2015/16 sezonu için öngörülen tüketim miktarı ise 4,8
milyon tondur.

MISIR’DA TAHIL TİCARETİ
Hububat tüketiminin giderek arttığı Mısır’da, üretimin
iç talebi karşılamaya yetmemesi nedeniyle tahıl ithalat
miktarı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Özellikle de buğdayda… Günümüzde dünyanın en büyük
buğday ithalatçısı konumunda olan Mısır, dünya buğday piyasasının şekillenmesinde önemli bir role sahiptir. USDA verilerine göre; 2003/04 ve 2007/08 sezonları arasında 7-8 milyon ton arasında seyreden Mısır’ın
buğday ithalatı, 2008/09 sezonunda 9,9 milyon tona,
2009/10 sezonunda ise 10,5 milyon tona yükselmiştir.
2011/12 sezonunda 11,6 milyon tonla son 10 sezonun
en yüksek noktasına ulaşan ithalat, 2012/13 sezonunda 8,3 milyon tona gerilemiş, 2013/14 sezonunda ise
yeniden artışa geçmiş ve 10,1 milyon tona ulaşmıştır.
2014/15 sezonunda 11 milyon tona ulaşan buğday it-
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ing the highest level of the last 10 seasons with 11,6 million tons in 2011/12 season, imports reduced to 8,3 million tons in 2012/13 season, increased again in 2013/14
season and reached to 10,1 million tons. Reaching to 11
million tons in 2014/15 season, wheat import amount is
estimated to be around 11.5 million tons in 2015/16 season. The country imports wheat mostly from Black Sea
area such as Russia and Ukraine.
The second major product in the country’s grain import
is corn. Being one of the top 5 corn importers, Egypt
imported 4.3 million tons of corn in 2005/06 season and
increased this to 5 million tons in 2008/09 season and
7.1 million tons in 2011/12 season. Reaching the highest
level of the last 10 years with 8.7 million tons in 2013/14
season, corn import was recorded as 7.5 million tons in
2014/15 season. Corn import is forecasted to reach 8
million tons in 2015/16 season.

GRAIN TRADE IN IRAN
Iran is a major wheat importer like Egypt. Being ranked
in world’s top 10 wheat importers, Iran has been importing large amount of wheat especially in the last four seasons. According to the data of USDA, wheat import amount
of Iran which shows unsteady graphic between 2003/04
and 2011/12 seasons exceeded 1 million tons in only 3 of
these 8 seasons. However, in the following seasons, import amount did not decreased below 1 million tons. Wheat
import amount of the country which is 2.4 million ton in
2011/12 season increased to 5,6 million tons in 2012/13
season, 6,6 million tons in 2013/14 season. Import amount
which reduced to 5 million tons in 2014/15 season is forecasted to be 4.5 million tons again 2015/16 season.
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halatının, 2015/16 sezonunda 11,5 milyon ton civarında
seyredeceği tahmin edilmektedir. Ülke, buğday ithalatının önemli bir bölümünü Rusya ve Ukrayna gibi Karadeniz bölgesi ülkelerinden gerçekleştirmektedir.
Ülkenin tahıl ithalatındaki ikinci önemli ürün mısırdır. Dünya mısır ithalatında ilk 5 arasında yer alan Mısır,
2005/06 sezonunda 4,3 milyon ton mısır ithalatı gerçekleştirirken, 2008/09 sezonunda bu miktarı 5 milyon
tona, 2011/12 sezonunda ise 7,1 milyon tona çıkarmıştır.
2013/14 sezonunda 8,7 milyon tonla son 10 sezonun en
yüksek seviyesine ulaşan ülkenin mısır ithalatı, 2014/15
sezonunda 7,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Mısır
ithalatının 2015/16 sezonunda da 8 milyon tona ulaşması
öngörülmektedir.

İRAN’DA TAHIL TİCARETİ
İran da, Mısır gibi önemli bir buğday ithalatçısıdır. Dünya buğday ithalatı sıralamasında ilk 10’da yer alan İran,
özellikle son 4 sezondur buğday ithalatında önemli bir
miktara imza atmaktadır. USDA verilerine göre; 2003/04
ve 2011/12 sezonları arasında inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen İran’ın buğday ithalatı, bu 8 sezonun sadece 3’ünde
1 milyon tonu aşmıştır. Ancak sonraki sezonlarda ithalat
1 milyon tonun altına düşmemiştir. 2011/12 sezonunda
2,4 milyon ton olan ülkenin buğday ithalatı, 2012/13 sezonunda 5,6 milyon tona, 2013/14 sezonunda 6,6 milyon
tona yükselmiştir. 2014/15 sezonunda tekrar 5 milyon
tona gerileyen ithalatın, 2015/16 sezonunda da 4,5 milyon ton civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.
İran’ın hububat ithalatında bir diğer önemli ürün mısırdır. 2003/04 sezonunda 1,8 milyon ton olan mısır ithalatı,
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Another important product for Iran’s grain import is
corn. Corn import amount which was 1.8 million tons
in 2003/04 increased gradually in the following seasons and reached 4.3 million tons in 2009/10. Reaching 5.5 million tons in 2013/14 season, corn import
was recorded as 6 million tons in 2014/15 season.
Forecasted import amount for 2015/16 season is 4
million tons.
The other grain products which Iran imports are rice
and barley. According to the data of USDA, importing
950 thousand tons of rice in 2003/04 season, Iran increased this to 1.6 million tons in 2008/09.
Reaching 1.9 million ton in 2010/11 season, rice
import amount was recorded as 2.2 million tons in
2012/13 season. Decreasing again the next season,
rice import amount of Iran was recorded as 1.6 million
tons in 2013/14 and 1.7 million tons in 2014/15 season.
Forecasted rice import amount for 2015/16 season is
1.6 million tons. There is not a steady graphic in barley
imports. Increasing up to 2 million tons in certain seasons, is around 1-2 million tons in general.

FLOUR INDUSTRY IN EGYPT AND IRAN
According to the Grain and Feed Annual Report
dated 2014 and prepared by The US Department of
Agriculture, milling industry of Egypt consists of public and private sectors. Public sector represents 52
percent and private sector represents 48 percent of
total milling capacity. About 70 percent of produced
flour comes from public sector. The number of public
mills in Egypt is 126. It is known that most of them are
small and middle-scale mills. 109 of them are used for
the production of 82 % flour, 10 mills for production of
76% extraction flour.
Flour in this category is used for production of traditional bread called as “tabaki”. 7 mills also produce
extraction flour to use in commercial sales. All of these
mills are related with Food Industries Holding Company
(FIHC) and Holding Company for Rice and Wheat Mills
(HCRWM). The FIHC is an umbrella organization that
encompasses most state-owned mills including nine
milling enterprises with total milling capacity approaches 7 million tons.
It is also known that there more than 335 mills in Iran.
Most of these mills belong to private sector. Consuming
annually 150 kg flour per capita, Iran has one of the highest flour consumption rate compared to the other countries. It is also known that more than 10 million ton of flour
is consumed in Iran and most of it is used for production
of bread called “lavaş”.
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sonraki sezonlarda giderek yükselmiş ve 2009/10 sezonunda 4,3 milyon tona ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda
5,5 milyon tona ulaşan mısır ithalatı, 2014/15 sezonunda
6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2015/16 sezonu için
öngörülen ithalat miktarı ise 4 milyon tondur.
İran’ın ithalata başvurduğu diğer iki tahıl ürünü de pirinç
ve arpadır. USDA verilerine göre; 2003/04 sezonunda
950 bin ton pirinç ithalatı gerçekleştiren İran, bu miktarı
2008/09 sezonunda 1,6 milyon tona çıkarmıştır. 2010/11
sezonunda 1,9 milyon tona ulaşan pirinç ithalat miktarı,
2012/13 sezonunda 2,2 milyon ton olarak kaydedilmiştir.
Ancak sonraki sezon yeniden düşüşe geçen İran’ın pirinç ithalatı, 2013/14 sezonunda 1,6 milyon ton, 2014/15
sezonunda ise 1,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
2015/16 sezonu için öngörülen pirinç ithalat miktarı ise
1,6 milyon tondur.
Arpa ithalatında ise istikrarlı bir grafik söz konusu değildir. Bazı sezonlar 2 milyon tona kadar yükselen ithalat,
genel itibariyle 1 ile 2 milyon ton arasında seyretmektedir.

MISIR VE İRAN’DA UN ENDÜSTRİSİ
ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan 2014 tarihli Tahıl ve Yem Raporu’na göre, Mısır’ın değirmencilik
endüstrisi kamu ve özel sektörden oluşmaktadır. Kamu
sektörü, toplam öğütme kapasitesinin yüzde 52’sini, özel
sektör ise yüzde 48’ini temsil etmektedir. Üretilen unun
yaklaşık yüzde 70’i kamu sektöründen gelmektedir. Ülkede devlet eliyle işletilen değirmenlerin sayısı 126’dır.
Bunların birçoğunun küçük ya da orta büyüklükteki değirmenler olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerden 109’u
yüzde 82 oranındaki unun üretimine katkıda bulunmaktadır. 10 tanesi ise yüzde 76’lık ekstraksiyon un üretiminde
yer almaktadır.
Bu kategorideki unlar “tabaki” isimli geleneksel ekmeğin
yapımında kullanılmaktadır. 7 değirmenin ise ticari satışlarda kullanılmak üzere ekstraksiyon un üretmektedir. Bu
değirmenlerin tümü “Food Industries Holding Company
(FIHC)” ve “Holding Company for Rice and Wheat Mills
(HCRWM)” ile bağlantılıdır. FIHC, özellikle yıllık öğütme kapasitesi 7 milyon tona yaklaşan 9 adet değirmen de dahil
olmak üzere, kamuya ait birçok değirmen için şemsiye görevi gören bir kurumdur.
İran’da ise un değirmenlerinin sayısının 335’den fazla
olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çoğu özel sektörde yer almaktadır. Kişi başı yıllık yaklaşık 150 kg un
tüketen İran’ın, diğer ülkelere kıyasla buğday unu tüketimi oldukça yüksek miktardadır. İran’da ayrıca 10 milyon
tondan fazla un tüketildiği ve bunun büyük bir kısmının
da lavaş dediğimiz tipte ekmeklerin yapımında kullanıldığı
bilinmektedir.
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