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Importance of packaging
in flour and pulses…

Un ve bakliyatta
ambalajın önemi…
Değerli Okurlar,

Dear Readers,
We are together with the last issue of 2015. We have
discussed packaging in flour and pulses for this month’s
Cover Issue. As you know, the basic purpose of the packaging is to ensure that a manufactured product is delivered to the consumer without getting any damage. However today, the perception and expectations regarding
the packaging have changed together with the changing
conditions. Now, packaging is not only a material that
protects the product, but also a good marketing tool as
the consumers get lots of ideas about the product only
by looking at the package. In this respect, it is obvious
that the package builds up trust for the consumer before
the product does.

2015 yılının son sayısıyla sizlerle birlikteyiz. Değirmenci
Dergisi’nin bu ayki dosya konusunda un ve bakliyat ambalajlarını ele aldık. Bildiğiniz gibi ambalajın birincil amacı,
içerisinde bulunan ürünü, tüketiciye ulaşana kadar karşılaşacağı tehlikelerden korumak. Ancak günümüzde,
değişen koşulların ambalaja yönelik izlenimleri ve beklentileri değiştirdiği açıkça görülüyor. Artık ambalaj sadece
ürünü koruyun bir materyal değil, aynı zamanda iyi bir
pazarlama aracı. Çünkü tüketiciler, yalnızca ambalajı inceleyerek ürün hakkında pek çok fikir edinebiliyor. Bu açıdan düşünüldüğünde üründen önce ambalajın tüketicide
güven oluşturduğu aşikârdır.

Having a significant role both in protecting the product
and in presenting of it as a marketing tool, packaging
is also important for flour which is very rich in nutritious
value and one of the most important sources of human nutrition. As it remains uncovered for a long time; it
causes problems such as nutrient losses, infestation and
agglomeration. Therefore, it should be packaged healthfully as soon as possible. The similar situation is valid also
for the pulses products. Today although there are different preferences; mostly paper package is preferred in the
retail flour and plastic package is preferred in the pulses.
In the packaging of flour with heavier weight for the bakers, polypropylene based sacks are commonly used.
However; no matter which packaging material or method
is chosen, all the flour and pulses packages should meet
specific features and expectations in terms of both human health and marketing.

Gerek ürünün korunmasında gerekse bir pazarlama aracı olarak ürünün sunumunda temel rol oynayan ambalaj, besin değeri açısından oldukça zengin olan ve insan
beslenmesinin en önemli kaynaklarından biri sayılan un
için de büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi unun uzun
süre açıkta kalması gıda kayıplarına, böceklenme ve topaklanma gibi sorunlara neden olabiliyor. Bu yüzden
unun mümkün olan en kısa sürede sağlıklı bir şekilde ambalajlanması gerekiyor. Bahsedilen durum bakliyat ürünleri için de geçerli. Günümüzde, farklı tercihler olmakla
birlikte, perakende unlarında yoğunlukla kağıt ambalaj,
bakliyatta ise plastik ambalaj tercih edilmektedir. Fırıncılara yönelik daha yüksek gramajlı un paketlemesinde
ise polipropilen bazlı çuvallar yaygınlık göstermektedir.
Ancak hangi ambalaj malzemesi ya da yöntemi seçilirse
seçilsin, gerek insan sağlığı gerekse pazarlama açısından
tüm un ve bakliyat ambalajlarının belirli özellikleri ve beklentileri karşılaması gerekir.

You can find the importance of packaging, the features
it should have, the points that should be taken into consideration in the packaging systems and details of today’s
packaging trends in the article and interviews included in
the cover story.

Ambalajın taşıdığı önem, sahip olması gereken özellikler,
ambalajlama sitemlerinde göz önünde bulundurulması
gereken faktörler ve günümüzdeki ambalaj trendleriyle ilgili detayları kapak dosyamızdaki makale ve röportajlarda
bulabilirsiniz.
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…

Hope to see you in the next issue…

Best regards…
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Zübeyde KAVRAZ

THERE IS NO TIME FOR COMPLACENCY…

Rehavet için vakit yok…
Değerli dostlar,

Dear Friends,
We left behind one more month of which political and
economic agenda is extremely intense. While we were
preparing the 63rd issue, in addition to the chaos in
the Middle East countries, the political conflict between
Russia and Ukraine was in the first place in our agenda.
Many new developments occurred in the following nine
months. In particular, the involvement of Russia in Syria
has changed all balances in the world.
The political problems experienced in recent years in
the Middle East countries, war and chaos already caused
us to lose our market significantly in this area. That Russia
is involved in Syria and the Russian aircraft’s being shot
because it violated Turkish airspace, the relations between Turkey and Russia brought extremely aggressive.
Because of this incident, the cold war started against to
Turkey by Russia is showing itself to economic and trade
restrictions. This led to the Russian market that we see
as a good market for our industry after the Middle East to
become a closing point. We do not know what the tension between Russia and Turkey will turn out in the coming period; but now, it is not very difficult to say Russian
market is not a favorable one in terms of foreign trade.
Thus, the trade balance continues to change even further. The state of the world political arena which becomes
more complicated with each passing day continues to impact the trade. The milling sector operating in the international market is hard to survive without exports. In such
an environment, industry companies’ involvement in very
dynamic and aggressive environment, updating strategies
continuously and risk mitigation are extremely important.
Because everything can change very quickly… For example, just 9 months ago, after the US and EU sanctions,
I had stated that the target of Putin is to develop trade
with countries such as China, India, Turkey and Egypt;
everyone experiencing this process of rapprochement
with Turkey should be evaluated better. So what we see
as a significant potential market not long ago, Russia
became a market which is difficult to be accessed in a
while. This and showed once again how important is diversification of market risks and to distribute.
In the new world, we have no chance to fall for complacency. To calculate all the possibilities and create different alternatives is our only way.

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere…

Hope to meet you in the next issue...
Best regards…
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Son derece yoğun bir siyasi ve ekonomik gündemin olduğu bir ayı daha geride bıraktık. 63. sayımızı hazırladığımız sıralarda Ortadoğu ülkelerindeki kaos ortamına ek
olarak, Rusya ve Ukrayna arasındaki siyasi çatışma, gündemin ilk sıralarındaydı. Aradan geçen 9 aylık süreçte yeni
birçok gelişme yaşandı. Özellikle Rusya’nın Suriye’deki
sürece dahil olması, dünyadaki bütün dengeleri değiştirdi.
Son yıllarda Ortadoğu ülkelerinde yaşanan siyasi sorunlar, savaş ve kaos ortamı zaten bu bölgedeki pazarımızı
önemli ölçüde kaybetmemize neden olmuştu. Rusya’nın
Suriye’deki sürece dahil olması ve Rus uçağının Türk
hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle vurulması, Türkiye
ile Rusya arasındaki ilişkileri de son derece agresifleştirdi. Rusya’nın bu olay nedeniyle Türkiye’ye karşı başlattığı soğuk savaş kendini ekonomik ve ticari kısıtlamalarla
gösteriyor. Bu da Ortadoğu’dan sonra sektörümüz için
değerlendirilebilecek iyi bir pazar olarak gördüğümüz
Rusya gibi bir pazarın daha kapanma noktasına gelmesine yol açtı. Önümüzdeki süreçte Rusya ve Türkiye arasındaki gerilim nasıl bir noktaya gelecek bilmiyoruz ancak
şimdilik Rusya pazarının dış ticaret açısından pek elverişli
olmadığını söylemek zor değil.
Dolayısıyla ticaret dengeleri daha da değişmeye devam
ediyor. Dünya siyasi arenasının her geçen gün daha da
çetrefilli bir hal alıyor olması, ticaretteki etkilerini sürdürüyor. Uluslararası pazarda faaliyet gösteren değirmencilik
sektörünün, ihracat olmadan ayakta kalması zor. Böylesi
bir ortamda sektördeki firmaların çok dinamik ve agresif
bir çalışma içerisinde yer alması, stratejilerini sürekli güncellemesi ve riskleri dağıtması son derece önemli.
Çünkü her şey çok çabuk değişebiliyor. Örneğin, daha
9 ay önce, ABD ve AB ambargosundan sonra Putin’in
hedefinin Çin, Hindistan, Türkiye ve Mısır gibi ülkelerle
ticareti geliştirmek olduğunu; Türkiye’yle yakınlaşmanın
yaşandığı bu sürecin herkes tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştim. Yani kısa bir süre önce
potansiyel ve önemli bir pazar olarak gördüğümüz Rusya, bir anda erişilmesi zor bir pazar haline geldi. Bu da
pazarları çeşitlendirmenin ve riskleri dağıtmanın ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
Yeni dünyada, rehavete kapılma şansımız yok. Bütün
olasılıkları hesaplamak ve farklı alternatifler oluşturmak,
tek çıkar yolumuz.
Saygılarımla…
MILLER MAGAZINE

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

December • Aralık 2015

15

Contents

İçindekiler

38

76

89

PACKAGING
IN FLOUR AND PULSES

WORLD RYE AND
OAT MARKET

GRAIN AND FLOUR MARKET
IN INDONESIA AND
PHILIPPINES

UN VE BAKLİYATTA
AMBALAJLAMA

DÜNYA ÇAVDAR
VE YULAF PAZARI

ENDONEZYA VE FİLİPİNLER'DE
TAHIL VE UN PAZARI

International
18 2016
Year of Pulses initiated
2016 Uluslararası Bakliyat Yılı’nın
açılışı yapıldı
for pulses from Bühler
20 Solution
Bühler’den bakliyata özel çözüm

is set to become
32 Turkey
a rice exporter
Türkiye pirinç ihracatçısı
olmaya hazırlanıyor
will be traded
34 Wheat
on BIST from now on
Buğday artık BİST’te
işlem görecek

Advertisement Index
Reklam İndeksi
ALAPALA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş............................................ Ö.K.
ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI VE TİC A.Ş. ................................Ö.K.İ.
SELİS MAKİNA END. TİC. LTD. ŞTİ.................................................... 1
YENAR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş......................................... 2
İMAŞ MAKİNE SANAYİ A.Ş................................................................. 3
ALTUNTAŞ HAVALANDIRMA VE HAYVANCILIK.................................. 4
MEKO MİKRO BİLGİSAYAR ELEKTRONİK KONTROL........................ 5
ALTINBİLEK MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ........................................6-7
BBCA DEPOLAMA SİSTEMLERİ TARIM İNŞ................................... 8-9
ABP GIDA SAN. ÖLÇÜ KONT. SİS. İTH. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ........ 10-11
TAPCO..............................................................................................13
PINGLE............................................................................................ 15
UĞUR MAKİNA SAN. GIDA İNŞ. TAAH. EMD. TİC. LTD. ŞTİ. ....21-A.K.
AYBAKAR DIŞ TİCARET ................................................................. 25
STERN INGREDIENTS TURKEY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş ................27
CONSERGRA S.L............................................................................ 29

ORTAŞ DEĞİRMEN MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ............................. 31
WAM EURASIA MAKİNE SANAYİ..................................................... 35
MF TECNO....................................................................................... 37
BÜHLER GROUP........................................................................ 48-49
ÜÇEL ELEVATÖR SİS. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.............................. 51
YEMSA............................................................................................. 57
İDMA 2018 EXHIBITION................................................................... 59
BM BAKER MAGNETİK.................................................................... 61
MY SİLO TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ................................... 64-65
5S MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ................................................. 70-71
YÜCEBAŞ MAKİNE ANALİTİK CİHAZLAR SANAYİ........................... 75
ALPSAN A.Ş.................................................................................... 81
ERKAYA UN VE EKMEK KATKI MADDELERİ MAK.İTH.İHR............... 83
MILLPART................................................................................... 98-99
DEĞİRMENCİNİN EL KİTABI........................................................... 109
TEKNİK DEĞİRMEN MAKİNALARI..........................................112/A.K.İ

40
Packaging Technologies
and Technology Selection Criteria
Paketleme Teknolojileri
ve Teknoloji Seçim Kriterleri

46
The Place of Packaging in Food
Industry and Smart Packages
Gıda Sektöründe Ambalajın
Yeri ve Akıllı Ambalajlar

52
Features Expected
From a Food Package
Bir Gıda Ambalajından
Beklenen Özellikler

72
Ashraf Ebrehem MOHAMMED:
“The use of technology in Egypt fits the
international standards”
“Mısır’da firmaların teknoloji kullanımı
uluslararası standarda uyuyor”

NEWS • HABER

2016 International
Year of Pulses initiated
.................................................

2016 Uluslararası Bakliyat
Yılı’nın açılışı yapıldı
2016 International Year of pulses that General
Assembly of The United Nations declared in order to raise awareness about the pulses was officially launched with the introductory meeting
held in Rome on 10 November.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bakliyatlarla ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla ilan ettiği 2016
Uluslararası Bakliyat Yılı, 10 Kasım’da Roma’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla resmen başladı.
2016 International Year of Pulses that General Assembly of The United Nations (UN) declared to raise awareness about the benefits of dry legumes, to promote the
production and trade and in order to encourage new and
intelligent methods in the food chain, officially began with
the introductory meeting held in Rome on 10 November.
FAO Director-General José Graziano da Silva, Aydın Adnan Sezgin Rome Ambassador of Turkey which is from the
countries which currently holds the co-chair of the steering committee, FAO Resident Representative of Pakistan
Nadeem Riyaz and the representatives of 14 countries to
take part in activities related to legumes in the world attended to the introductory meeting of 2016 International Year
of Pulses that was organized with the participation of Food
and Agriculture Organization (FAO) member countries.
Sending a message to the promotional event, UN Secretary General Ban Ki-mun has pointed out the importance of pulses in fighting hunger. FAO Director-General
Da Silva stressed pulse products are placed in people’s
tables for centuries, though it did not get what it deserves;
and he said he believed 2016 will increase awareness of
consumption of legumes. Aydın Adnan Sezgin, Turkey's
Ambassador in Rome said “Pulses consumption, hunger
is crucial for effective struggle."
For “2016 International Year of Pulses” which was
launched with the motto "Nutritious seeds for a sustainable future", the UN gave a message: “All kinds of pulses
from dry beans to peas have a positive impact on health
and lives of people in especially developing countries as
they are cheap, tasteful, and contain high amount of protein and essential micronutrients.”
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun bakliyatların
faydaları konusunda farkındalık yaratmak, üretim ve ticaretini arttırmak ve gıda zincirinde yeni ve akıllı yöntemleri
teşvik etmek amacıyla ilan ettiği 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı, 10 Kasım’da Roma’da yapılan tanıtım toplantısıyla birlikte resmen başladı.
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) üyesi ülkelerin katılımıyla
yapılan 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı tanıtım toplantısına, FAO Genel Direktörü Jose Graziano Da Silva, yönlendirme komitesinin eş başkanlığını yürüten ülkelerden
Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin ile
Pakistan’ın FAO Daimi Temsilcisi Nadeem Riyaz ve dünya
genelinde bakliyata ilişkin faaliyetlerde görev alacak 14
ülkenin temsilcileri katıldı.
Tanıtım etkinliğine yazılı mesaj gönderen BM Genel
Sekreteri Ban Ki-mun, bakliyatın açlıkla mücadeledeki
önemine işaret etti. FAO Genel Direktörü Da Silva da
bakliyat ürünlerinin asırlardır insanların sofralarında yer
aldığını, buna rağmen hak ettiği önemi göremediğini vurguladı ve 2016’nın bakliyat tüketimine ilişkin farkındalığı
arttıracağına inandığını söyledi. Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin ise “Bakliyat tüketimi, açlıkla
etkin bir şekilde mücadele bakımından büyük önem taşımaktadır” dedi.
“Sürdürülebilir gelecek için besleyici tohumlar” sloganıyla başlatılan “2016 Uluslararası Bakliyat Yılı” için
BM, “Kuru fasulyeden bezelyeye her çeşit bakliyat;
ucuz, lezzetli ve içerdiği yüksek orandaki protein ve
önemli mikrobesinlerle özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki insanların sağlık ve yaşamlarını olumlu etkiliyor”
mesajı verdi.
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THE WORLD SPEAK OF YEAR OF PULSES
That 2016 is declared the International Year of Pulses
pleased both producers and civil society organizations
representing the sector. One of those who expressed
their opinions on the subject was Global Pulses Confederation (GPC) Chairman Hüseyin Arslan. According
to Arslan, as well as preventing hunger, pulses have a
high potential in overcoming obesity and chronic health
problems such as diabetes. Arslan said “We congratulate the UN due to its focus on pulses and the importance of pulses on global food security and the nutrition.” President of Global Pulses Confederation National
Year of Pulses Committee and CEO of Hakan Foods
Hakan Bahçeci said the following: “Pulses are a very
important food source for developed and developing
world. Because of this reason, we are grateful to the
UN and FAO to declare 2016 the International Year of
Pulses."
GPC Executive Vice President and President of India
Pulses and Grain Association (IPGA) Pravin Dongre drew
attention to the economic side of pulses: “In emerging
markets, pulses are usually cultivated by small landowners and especially by women. Pulses provide an additional source of food and income for these farmers.
The promotion of global pulses brings the potential to
increase the income of these families. "

YEAR OF PULSES EXCITEMENT IN TURKEY
Being among the world's leading pulses producers,
Turkey is the co-chair of the Steering Committee created for 2016 International Year of Pulses. So 2016
becomes more important for pulses industry representatives in Turkey. Emphasizing this, Ahmet Tiryakioğlu,
Chairman of Gaziantep Commodity Exchange (GTB),
expressed the year 2016 which was declared as International Year of Pulses worth of gold in terms of the
sector and he adds: “Turkey may be the most lucrative

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

DÜNYADA BAKLİYAT YILI KONUŞULUYOR
2016’nın Uluslararası Bakliyat Yılı ilan edilmesi, gerek bakliyat üreticilerini gerekse sektörü temsil eden
sivil toplum kuruluşlarını da memnun etti. Konuyla ilgili fikirlerini dile getiren isimlerden biri Küresel Bakliyat
Konfederasyonu’nun (GPC) Başkanı Hüseyin Arslan’dı.
Arslan’a göre, baklagiller açlığı ortadan kaldırmanın yanında, obezite ve diyabet gibi kronik sağlık sorunlarının üstesinden gelinmesinde çok büyük bir potansiyele
sahip. Arslan, “BM’yi baklagillere ve baklagillerin küresel gıda güvenliği ve beslenme konularındaki önemine
odaklanmasından ötürü kutluyoruz” dedi.
Küresel Bakliyat Konfederasyonu’nun Ulusal Bakliyat
Yılı Komitesi Başkanı ve Hakan Foods CEO’su Hakan
Bahçeci de şunları aktardı: “Baklagiller gelişmiş ve gelişmekte olan dünya için çok önemli gıda kaynaklarıdır. Bu
sebeple BM’ye ve FAO’ya 2016’yı Uluslararası Bakliyat
Yılı ilan etmelerinden ötürü minnettarız.”
GPC İdari Başkan Yardımcısı ve Hindistan Bakliyat ve
Tahıl Derneği (IPGA) Başkanı Pravin Dongre ise bakliyatın ekonomik yanlarına dikkat çekti: “Gelişmekte olan
piyasalarda, baklagiller genellikle küçük toprak sahipleri,
özellikle de kadınlar tarafından yetiştiriliyor. Baklagiller bu
çiftçilere ek bir gıda ve gelir kaynağı sağlıyor. Küresel baklagil tüketiminin yükseltilmesi, bu ailelerin gelirini artırma
potansiyelini de yanında getiriyor.”

TÜRKİYE’DE BAKLİYAT YILI HEYECANI
Dünyanın önde gelen bakliyat üreticileri arasında yer
alan Türkiye, 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı için oluşturulan Yönlendirme Komitesi’nin eş başkanlığında yer alıyor. Bu yüzden Türkiye’deki bakliyat sektörü temsilcileri
için 2016 daha da önemli bir yıla dönüşüyor. Buna vurguda bulunan Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı
Ahmet Tiryakioğlu, ‘Uluslararası Bakliyat Yılı’ ilan edilen
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country in year of pulses using the experience in agriculture. In order to promote our products and to open
new doors in foreign markets for these products, we
had an important opportunity in our hands at an international level. We can bring this situation to a positive
level in the point of enhancing exports through joint
efforts and endeavors.”
The President of Southeastern Anatolia Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products Exporters' Association Mahsum Altunkaya emphasized on the contribution of this
initiative on agricultural production and employment.
Saying that 2016 Year of Pulses can be transformed into
an opportunity for development,
Altunkaya stated that fertile soil of Anatolia will be provided with the production that it deserves with incentives
and new agricultural policies and that it could also provide a significant employment for white-collar workers’
human labor. Emphasizing on exports, Mahsum Altunkaya added: In Turkey which is an agricultural country, promoting the development of pulse production will enable
us to export our own products. This will be an important
step towards the 2023 targets.”

CALL FOR BULGHUR YEAR
The United Nations declared 2016 the Year of
Pulses and this has also led to calls concerning other
products which have not been mentioned to public
enough. Speaking at an event in Italy, Dilara Koçak,
Dietary and Nutrition Specialist, has called the UN
for bulghur. Reminding that the UN declared year
2013 As Year of Quinoa which is a grain of South
America and 2016 as “International Year of Pulses”,
Koçak said “I believe bulghur should get the value it
deserves after these elections. My dream is to see the
United Nations declare International Year of Bulgur as
soon as possible.”
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2016’nın sektör açısından altın değerinde olduğunu
dile getiriyor ve ekliyor: “Türkiye, tarımdaki tecrübesini
kullanarak bakliyat yılından en kazançlı çıkan ülke olabilir. Bakliyat ürünlerimizi tanıtmak ve dış pazarlarda bu
ürünlerimize yeni kapılar aralayabilmek için uluslararası
düzeyde elimize önemli bir fırsat geçti. Bu durumu ortak çaba ve gayretlerle ihracatın artırılması noktasında
olumlu bir noktaya getirebiliriz.”
Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da bu girişimin tarımsal üretime ve istihdama sağlayacağı katkılara vurguda bulundu. 2016
Bakliyat Yılı’nın tarımın kalkınma açısından fırsata dönüştürülebileceğini dile getiren Altunkaya, sağlanacak
teşviklerle ve yeni tarım politikalarıyla Anadolu’nun
bereketli topraklarında, hak ettiği değerlerde üretimin
elde edilebileceğini, beyaz yakalı insan iş gücü için de
önemli istihdamların sağlanabileceğini söyledi. İhracata
da vurguda bulunan Mahsum Altunkaya, şunları ekledi: “Bir tarım ülkesi olan Türkiye’de bakliyat üretiminin
geliştirilmesi ve teşviki, kendi ürünlerimizin ihracatını
gerçekleştirmemizi sağlayacaktır. Bu da 2023 hedefleri
için önemli bir adım olacaktır.”

BULGUR YILI İLAN EDİLSİN ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler’in 2016’yı Bakliyat Yılı ilan etmesi,
topluma yeterince anlatılamamış başka ürünlerle ilgili çağrılara da öncülük etti. İtalya’daki bir etkinlikte konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak, BM’ye
bulgur için çağrıda bulundu. BM’nin 2013 yılını Güney
Amerika’ya ait bir tahıl olan “kinoa (quinoa)” yılı, 2016 yılını ise “Uluslararası Bakliyat Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatan Koçak, “Bu seçimlerin ardından artık bulgurun da hak
ettiği değeri görmesi gerektiğine inanıyorum. Birleşmiş
Milletler’in en yakın zamanda Uluslararası Bulgur Yılı’nı
ilan ettiğini görmek en büyük hayalim.” dedi.
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Solution for pulses from Bühler
.................................................................................

Bühler’den bakliyata özel çözüm
Bühler has launched its new huller for pulses, PULSROLL™. Offering all-in-one pulse hulling, the
huller provides processors dramatic savings in energy and significantly reduced production costs.
Bühler, bakliyata özel yeni kabuk soyma makinası PULSROLL™’u piyasaya sürdü. Tüm özellikleri bir
arada toplayan kabuk soyucu, işlemecilere büyük çaplı enerji tasarrufu ve üretimde giderek azalan
maliyet imkânı sunuyor.
The Bühler Group, one of the global leaders in pulse
processing solutions, has launched its PULSROLL™
huller to support processors in their quest to produce innovative pulse products. With its new fully CE and ATEX
compliant PULSROLL™ huller, Bühler has introduced a
dedicated pulse hulling solution that removes the hull from
multiple pulses, efficiently, hygienically and cost effectively
allowing worldwide pulse processors to capitalise on the compelling
value-added opportunities emerging in this industry. Dedicated to
the processing of all major pulses
from dry yellow and green peas,
to pigeon peas, chickpeas, mung
beans and lentils; and drawing on
just 15, the PULSROLL™ offers not
just all-in-one pulse hulling but also
offers processors dramatic savings
in energy and therefore significantly
reduced production costs.
“In the past, particularly in North
America, pulse processing was restricted to just cleaning and then
exporting. Now, pulse processors
globally are looking to adopt complete hulling and grinding operations, in order to access the increasingly desirable nutrients
from the pulses, and extract greater value,” explains Surojit
Basu, Global Product Manager at Bühler. “Up until now, rice
and grain technologies have been commonly employed for
pulse hulling and have been insufficient to meet the quality and quantity requirements of modern, large scale EU
and US processors. Among other technical developments
within the PULSROLL™, its long life emery grinding stones
that typically allow the processing of a minimum of 10,000
tonnes before a change. This is significantly higher than the
industry average and reduces downtime and maintenance
requirements, and their associated costs,” said Surojit Basu,
“An innovative sieve assembly ensures the milling surface is
maintained throughout the life of the stones, whilst a strong
structural design prolongs the overall life of the machine,
and provides the ultimate in product quality time after time.”
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Bakliyat işleme çözümlerinde dünyanın önde gelen firması Bühler Group, yenilikçi bakliyat ürünleri üretme arayışındaki işlemecileri desteklemek için yeni kabuk soyucusu
PULSROLL™’yi piyasaya sürdü. Bühler, CE ve ATEX ile
tamamen uyumlu olan PULSROLL ™ kabuk soyucusuyla bakliyatta kabuk soyma işlemine özel bir çözüm sundu.
Bühler’in geliştirdiği çözümle birden fazla bakliyatın kabuğunu etkili, hijyeni ve maliyetli şekilde soymak mümkün; bu sayede
dünya genelindeki bakliyat işlemecileri endüstride yeni yeni gelişen
katma-değer fırsatlarından yararlanabilecek.
Güvercin bezelye, nohut, maş
fasulye ve mercimekten kuru,
sarı ve yeşil bezelyeye kadar tüm
önemli bakliyat ürünlerinin işlenmesi için tasarlanan ve yalnızca
15 beygir gücünde çalışan PULSROLL™, işlemecilere yalnızca tüm
özellikleri bir arada toplayan kabuk
soyma niteliği değil aynı zamanda
büyük çaplı enerji tasarrufu ve
üretimde giderek azalan maliyet
imkânı da sunuyor.
Bühler’in Global Ürün Müdürü Surojit Basu, “Geçmişte, Özellikle Kuzey Amerika’da
bakliyat işleme yalnızca temizleme ve sonrasında da ihraç
etmeyle sınırlıydı. Şimdiyse bakliyat işlemeciler, bakliyattan
arzu ettikleri besin değerinin alabilmek ve değer artışı sağlamak için küresel olarak kapsamlı kabuk soyma ve kırma
operasyonlarını deniyorlar. Şimdiye kadar bakliyatta kabuk
soyma işlemi için genellikle pirinç ve tahıl teknolojileri kullanılmış; modern ve kapsamlı Avrupalı ve ABD’li işlemecilerin
nitelik ve nicelik ihtiyacını karşılamada yetersiz kalınmıştır,”
dedi ve ekledi: “PULSROLL™’nin sağladığı teknik gelişimlerin arasında, kırma işlemleri için minimum 10 bin tonluk
işlemeye olanak sağlayan uzun ömürlü zımpara taşları da
bulunuyor. Bu sektör ortalamasından çok daha yüksektir
ve aksama süresini, bakım ihtiyacını ve bununla alakalı maliyeti azaltıyor. Yenilikçi elek tertibatı da freze yüzeyin taşlarının ömrü boyunca korunacağını garantiliyor.”
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Cargill opens its largest
feed mill in South Korea
.................................................

Cargill en büyük yem
değirmenini Güney Kore’de
açıyor
Cargill opens the company’s largest feed mill in Pyeongtaek, South Korea to produce poultry, ruminant,
swine and pet food products for animal producers marketed under the Purina & Nutrena brands.
Cargill, firmanın bugüne kadarki en büyük yem değirmenini Pyeongtaek, Güney Kore’de açıyor.
Değirmen, Purina & Nutrena markası altında kümes hayvanları, domuz ve evcil hayvanlar için yem
üretimi gerçekleştirecek.
Cargill marked a significant success in South Korea with
the official opening of its Agri Purina feed mill plant in Pyeongtaek. With this mill which is the largest one of the company,
Cargill is signaling its continued commitment to sustainable
growth of Korea’s feed and livestock industry. It is stated that
Cargill’s feed mill in Pyeongtaek brings world-class productivity and efficiency to the market by providing customers with
the best nutrition solutions and feed safety. The company
also aims to provide customers with safe, trusted feed that
maximizes the performance of their operations, which in turn
helps to improve food safety across Korea’s supply chain.
The nearly 52,610 m2 facility produces animal feed
products for animal producers marketed under the Purina & Nutrena brands. With a capacity of 870,000 tons,
this facility is the Cargill’s largest animal feed plant in the
world. In addition to state-of-art technology, the new
feed mill strives to achieve the highest standards of food
safety to serve Korea’s animal nutrition industry.
Dr. Lee Bo Kyeun, Korea country representative and president of Cargill Agri Purina Korea, said “Our customers expect
us to keep innovating and adding value to their products, and
this investment focuses on delivering for their success. The
new feed mill will enable us to better serve our customers with
advanced technology and high quality, safe animal feed. We
work with governments, communities and partners to help
build a sustainable feed industry with a long-term future.”
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Cargill, Güney Kore’nin Pyeongtaek şehrinde Agri Purina yem değirmenini açarak bir başarıya imza attı. Firmanın Güney Kore’de bulunan bu en büyük değirmeni,
Cargill’in Güney Kore yem ve hayvancılık endüstrisinin
sürdürülebilir devamlılığı için yaptığı katkıyı simgeliyor.
Pyeongtaek’teki yem değirmeniyle, Cargill’in yem güvenliğini ve besine dair en iyi çözümleri sunarak pazara
üretim ve verimlilik sağladığı belirtiliyor.
Yaklaşık 52 bin 610 m2’lik alana kurulan tesis, hayvan
yetiştiricileri için Purina & Nutrena markası altında çeşitli
yem ürünleri üretecek. 870 bin tonluk kapasiteye sahip
olan tesis, aynı zamanda Cargill’in dünya genelindeki en
büyük hayvan yemi tesisi. Yeni tesis, en son teknolojiyi kullanmanın yanı sıra, Kore’nin hayvan besleme endüstrisine hizmet amacıyla gıda güvenliğinde en yüksek
standartları yakalamaya çalışacak.
Güney Kore temsilcisi ve Cargill Agri Purina Korea’nın
Başkanı Dr. Lee Bo Kyeun, konuyla ilgili olarak şunları
söyledi: “Müşterilerimiz yeniliklere devam etmemizi ve
ürünlerine katma değer sağlamamızı bekliyor; bunları
başarmak bu yatırımın odak noktası. Yeni yem değirmeni, gelişmiş teknoloji, kaliteli ve güvenli hayvan yemiyle
müşterilerimize daha iyi hizmet sunmamızı sağlayacak.
Biz, uzun vadeli olarak sürdürülebilir bir yem endüstrisi
inşa etmek için hükümetler, topluluklar ve ortaklarla beraber çalışıyoruz.”
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Cigi, CGC, and
Cereals Canada meeting
with wheat customers
.................................................

Cigi, CGC ve Cereals
Canada buğday alıcılarıyla
bir araya geliyor
Canadian International Grains Institute, Canadian Grain Commission, Cereals Canada, exporters,
and producers from various states of Canada will meet with customers of Canadian wheat to discuss the quality of the new crop.
Kanada Uluslararası Tahıl Enstitüsü, Kanada Tahıl Komisyonu, Kanada Hububat Komisyonu, Cereals Canada, ihracatçılar ve Kanada’nın çeşitli eyaletlerinden gelen üreticiler, yeni mahsulün kalitesini görüşmek üzere Kanada buğdayı alıcılarıyla bir araya geliyor.
As well as exporters, and producers from Alberta,
Manitoba, Saskatchewan and Ontario, Canadian International Grains Institute, Canadian Grain Commission,
Cereals Canada will come together with customers of
Canadian wheat from Canada as well as in 20 countries
to discuss the quality of the new crop through many
seminars.
From mid-November to mid-December the new crop
seminars will be held in Japan, South Korea, China,
Philippines, Indonesia, Singapore, Bangladesh, Malaysia, England, Italy, Peru, Ecuador, Colombia, Mexico,
Algeria, Morocco, Dubai, Ivory Coast, and Ghana. Webinars will also be provided for customers in the U.S.,
Tunisia, and Venezuela. This is the second year that
Cigi, CGC, and Cereals Canada have united to present
new crop seminars to customers for the benefit of the
value chain, from producers to end users.
“Cigi will be there to discuss the quality attributes of
the 2015 wheat crop and provide current and potential
customers with the data they need for the purchase of
Canadian wheat,” says Cigi CEO JoAnne Buth. Cereals
Canada, which represents the cereals value chain, will
chair the seminars and discuss Canadian supply and
demand along with exporters.
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Kanada’nın Alberta, Manitoba, Saskatchewan ve Ontario gibi eyaletlerinden gelen buğday ihracatçıları ve üreticilerinin yanı sıra Kanada Uluslararası Tahıl Enstitüsü,
Kanada Tahıl Komisyonu, Kanada Hububat Komisyonu
ve Cereals Canada, yeni mahsulün kalitesini görüşmek
üzere hem Kanada’dan hem de 20 ülkeden gelen Kanada
buğdayı alıcılarıyla seminerler aracılığıyla bir araya geliyor.
Kasım’ın ortasından Aralık’ın ortasına kadar sürecek
olan seminerler Japonya, Güney Kore, Çin, Filipinler,
Singapur, Bangladeş, Malezya, İngiltere, İtalya, Peru,
Ekvator, Kolombiya, Meksika, Cezayir, Fas, Dubai, Fildişi
Sahilleri ve Gana’da düzenlenecek. ABD, Tunus ve Venezuela’daki alıcılar ise web aracılığıyla seminerleri takip
edebilecek. Cigi, CGC ve Cereals Canada üreticiden son
kullanıcıya kadar değer zincirine fayda sağlamak amacıyla, alıcılara yeni mahsul seminerleri sunmak için ikinci kez
bir araya geliyor.
Cigi CEO’su JoAnne Buth konuyla ilgili olarak şunları
söyledi: “Cigi, 2015 yılı buğday mahsulünün kalitesini konuşmak ve alıcıların Kanada buğdayının alımında ihtiyaç
duyacakları veriyi sunmak için orada olacak.” Tahıl değer
zincirini temsil eden Cereals Canada’da seminerlerde yer
alacak ve ihracatçılarla birlikte Kanada’nın tedarikinden
bahsedecekler.
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Mitsubishi Electric's new
M80 and M800 series in
Turkey
.................................................

Mitsubishi Electric’in
yeni M80 ve M800 serisi
Türkiye’de
Being the world leader in Electricity, electronics and automation and operating in Turkish market with
its own structure for three years, Mitsubishi Electric has carried out the launch of M80 and M800 series
CNC control units that will be sold in Turkey at Titanic Business Hotel in Istanbul.
Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünya devi olan ve üç yıldır Türkiye pazarında kendi yapılanmasıyla faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, İstanbul’da Titanic Business Otel’de, Türkiye’de
satışa sunulacak M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.
Mitsubishi Electric has carried out the launch of M80
and M800 series that it presented to CNC industry in Turkey. Turkey's leading machine manufacturers and distributors attended the launch ceremony of Mitsubishi Electric
Turkey, which entered the Turkish market three years ago
as Istanbul-based, carried out in the Titanic Business Hotel in Istanbul on Wednesday, November 11.
At an event organized with the participation of President of
Mitsubishi Electric Turkey, Masahiro Fujisawa and unit managers, studies of Mitsubishi Electric in Mechatronics CNC
sector in which Mitsubishi Electric is an important player
was discussed. CNC control units of M80 and M800 series
of which simulators were exhibited during the launch drew
great attention. As CNC control units of M80 and M800 series are in a great accordance with the previous series M70
and M700, any transition work or extra training is required for
the customers who will use these new series. The new series
of high processing capacity, communicates via optical cable
and servo motor drives. High- resolution screen comes with
options of 8.4 inch, 10.4 inch, 15- inch and 19-inch. The
standard one-touch function for 10.4 -inch screen and above
can be canceled when prompted. The new series is offering the possibility of more precise, faster and more efficient
operations with 4th generation SSS (Super Smooth Surface)
control. With 3D program control, it is possible to look at
the pre-operative part drawings and cross-sectional images
of the parts can be taken. On the other hand, it allows a lot
easier programming with graphical aids manual.
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Mitsubishi Electric, Mekatronik CNC sektörüne sunduğu
yeni ürünü M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. İstanbul merkezli olarak Türkiye pazarına üç yıl önce giren Mitsubishi Electric Türkiye’nin,
11 Kasım Çarşamba günü İstanbul’da Titanic Business
Otel’de gerçekleştirdiği lansmanına, Türkiye’nin önde gelen
makine imalatçısı bayileri katıldı.
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa ve
birim yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Mitsubishi Electric’in dünyada önemli bir oyuncu olduğu Mekatronik CNC sektöründe yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Simülatörleri sergilenerek lansmanı gerçekleştirilen M80 ve
M800 serisi CNC kontrol üniteleri büyük ilgiyle karşılandı.
M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri, bir önceki seri
olan M70 ve M700 serisi ile müthiş bir uyum içerisinde olduğundan bu yeni seriye geçiş yapacak müşteriler için herhangi bir uyumlaştırma çalışması ya da ekstra eğitim gerekmiyor. Yüksek işlem kapasitesine sahip yeni seri, servo motor
sürücüleri ile optik kablo üzerinden haberleşiyor.
Yüksek çözünürlüklü ekran 8.4 inch, 10.4 inch, 15 inch ve
19 inch seçenekleriyle geliyor. 10.4 inch ekran ve üzeri için
standart olan dokunmatik özellik istendiğinde iptal edilebiliyor. Yeni seri, 4. jenerasyon SSS (Super Smooth Surface)
kontrol ile daha hassas, daha hızlı ve daha verimli operasyon
imkanı sunuyor. 3D program kontrolü ile operasyon öncesi parça çizimlerine bakılabiliyor, parçaların kesit görüntüleri
alınabiliyor. Diğer taraftan grafiksel kılavuz yardımları ile çok
daha kolay programlamaya imkan tanıyor.
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Alternative from Schule
to crushing solutions
.................................................

Schule’den kırma
çözümlerine alternatif
The cutter machine of Schule which supplies modern machines for cereal processing plants came
in third in an award ceremony organized in Germany. Drum Groat Cutter TGS of Schule draws attention as each grain is cut across the longitudinal axis in a defined way unlike in other crushing
solutions such as roller mills.
Tahıl işleme tesisleri için modern makineler tedarik eden Schule’nin kesim makinesi, Almanya'da
düzenlenen bir etkinlikte üçüncülük ödülü aldı. Schule’nin yeni kesim makinesi Drum Groat Cutter
TGS, valsli değirmenlerdeki diğer kırma çözümlerinin aksine eksen boyunca uzunlamasına kesim
yapabildiği için ilgi çekiyor.
According to the written statement of Schule, Drum
Groat Cutter ensures a narrow particle size spectrum, a
very low percentage of flour as well as a predominantly
two-sided exposure of the starch structure of the grain
kernels. Drawing attention as a versatile machine, Drum
Groat Cutter can be used in various fields both in the
food and in the feed sector. According to the decision of
the jury in the ceremony, the Drum Groat Cutter design is
an evolutionary development which offers important advances in the efficiency of groat cutting.
One of the outstanding features of the product is its
newly developed precision knife basket without shims.
It is also stated that the basket reduces the service and
maintenance times significantly. In addition, the precision
knife basket, the larger drums, and the increased number of knives ensure a higher capacity per drum as well
as a uniform, high cutting quality and thus a significantly
increased yield of cut grains per cycle compared to other
machines available on the market. In the pilot plant of
the company SCHULE Mühlenbau GmbH, presentations
and tests with the drum groat cutter can be conducted
by arrangement.
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Schule firmasından yapılan yazılı açıklamaya göre
Drum Groat Cutter, tahıl tanelerinin nişasta yapısını iki
taraflı işlemden geçirmesinin yanı sıra çok düşük bir un
yüzdesi ve dar parçacık boyutu spektrumu da sağlıyor. Çok yönlü bir makine olarak ilgi çeken Drum Groat
Cutter, gıda ve yem sektörünün çeşitli alanlarında kullanım imkânı sunuyor. Almanya’da gerçekleşen etkinliğin
jürisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Drum Groat
Cutter’ın tasarımı, tanelerin kesim verimliliğinde önemli
gelişmeler sunuyor.
Ürünün dikkat çeken özelliklerinden biri de şim (pul)
kullanılmadan geliştirilen hassas bıçak sepeti. Söz konusu sepetin servis ve bakım sürelerini büyük ölçüde
azalttığı belirtiliyor. Buna ek olarak, hassas bıçak sepeti,
daha büyük silindirler ve artırılmış bıçak sayısı; silindir
başına daha yüksek kapasitenin yanı sıra tek biçimli ve
yüksek kesim kalitesi sağlıyor. Bu sayede, piyasadaki
diğer makinelere kıyasla tanelerin kesiminde devir başına belirgin bir verim artışı da sunuluyor. Firma, Schule
Mühlenbau GmbH pilot tesisinde yapılacak bir hazırlıkla
Drum Groat Cutter kullanılarak sunum ve test yapılabileceğini ifade ediyor.
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Tornum started up two
dryers in Ukraine
.................................................

Tornum Ukrayna’da iki
kurutma makinesi kurdu
Based in Sweden, Tornum AB, one of the global
leaders in developing, producing and selling of grain
handling, recently started up two BIG mixed flow dryers in Ukraine. The TK12-28-4 dryers are from the
new series of BIG dryers launched by Tornum last year.
The two new dryers will be used to further increase the
drying capacity needed to take care of the production of corn, wheat, barley, soya, sunflower and rape
seed produced on the more than 300,000 Ha of land
currently cultivated. According to the information announced by the company, holding capacity of a TK1228-4 dryer is 283 m³.
“Our customer has in the past bought several dryers from Tornum. It is such a great pleasure when our
customers repeatedly show their confidence in our
technology. We are constantly improving our range of
equipment to ensure we live up to the market's increasing demands regarding quality, profitability and
environmental aspects. With the new BIG continues
mixed flow dryers Tornum offers the agricultural industry new levels of performance and capacity” says Per
Larsson, Managing Director of Tornum AB.
Tahıl işleme sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve
satışında dünya liderlerinden biri olan İsveç merkezli
Tornum AB, yakın zamanda Ukrayna’da iki BIG karışık
akışlı kurutucunun kurulumunu yaptı. TK12-28-4 model
kurutucular Tornum’un geçen yıl piyasaya sürdüğü BIG
Dryers serisinin bir parçası olma özelliğini taşıyor. Yeni
kurutucular, 300 bin hektardan geniş bir alanda ekimi
yapılan mısır, buğday, arpa, soya, ay çiçeği ve kolza
tohumu üretiminde kurutma kapasitesini artırmak için
kullanılacak.
Firmanın yayımladığı bilgiye göre, TK12-28-4 model kurutucunun tutma kapasitesi 283 m3. Tornum AB
Genel Müdürü Per Larsson konuyla ilgili olarak şunları
söyledi: “Aynı müşterimiz geçmişte de birkaç kurutucu
almıştı. Müşterilerimizin teknolojimize güvendiğini tekrar tekrar göstermesi bizim için büyük bir onur. Pazarda kalite, karlılık ve çevresel konularda giderek artan
taleplerle uyumluluğumuzu garantilemek için ekipman
yelpazemizi devamlı geliştiriyoruz. Tornum, yeni BIG
karışık akışlı kurutucularıyla tarım endüstrisine yeni performans ve kapasite seviyeleri sunuyor.”
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Turkey is running
record in wheat
.................................................

Türkiye buğdayda
rekora koşuyor
Having a serious loss in wheat production last year due to drought and performing 19 million ton
production, Turkey broke the production record of 23 million tons in 2015.
Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle buğdayda ciddi bir üretim kaybı yaşayan ve 19 milyon tonluk üretim gerçekleştiren Türkiye, 2015 yılında 23 milyon tonluk üretim rekoru kırdı.
Being among the world's leading wheat producers, Turkey experienced a serious drought last year due to production loss and could produce about 19 million tons. Production has now started to increase again in 2015 and reached
23 million tons, surpassing the previous year. Reaching a
record wheat production with this amount, Turkey did not
reach the desired level in terms of high quality wheat.
Evaluating the issue, President of the National Pulses
Council Mustafa Yılmazkart said: “This year was a record
year in Turkey. In a year that the lack of food and price
rises was spoken, there is no problem in a key ingredient
like wheat. But the problem of quality wheat has still not
solved. We are importing wheat from abroad as part of
inward processing in order to export flour. We produce
more than we need, but the quality has not reached the
desired level due to lack of quality.”

2010
2011
2012
2013
2014
2015

30

WHEAT PRODUCTION IN TURKEY
CULTIVATION (Ha)
PRODUCTION (Ton)
8.103.400
19.674.000
8.096.000
21.800.000
7.529.639
20.100.000
7.772.600
22.050.000
7.919.208
19.000.000
7.809.406
23.000.000
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Dünyanın önde gelen buğday üreticileri arasında yer alan
Türkiye, geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle ciddi bir üretim
kaybı yaşamış ve 19 milyon ton civarında üretim gerçekleştirebilmişti. 2015 yılında ise üretim yeniden artışa geçti
ve önceki yılları da geride bırakarak 23 milyon tona ulaştı.
Bu miktarla rekor buğday üretimine ulaşan Türkiye, kaliteli
buğday konusunda ise henüz istediği düzeye ulaşamadı.
Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Mustafa Yılmazkart, şunları dile getirdi: “Türkiye’de bu sene rekor yılı oldu. Gıdada yoklukların, zamların konuşulduğu bir yılda buğday gibi önemli bir
maddede sorun yok. Ancak hala kaliteli buğday sorunu
çözülemedi. Un ihraç edebilmek için dahilde işleme rejimi
kapsamında yurtdışından buğday ithal ediyoruz. İhtiyacımızdan fazla üretim var ama kalite olmayınca istenilen
seviyeye ulaşılamıyor” dedi.
TÜRKİYE’DE BUĞDAY ÜRETİMİ
		
EKİLİŞ(Ha)
ÜRETİM (Ton)
2010 		
8.103.400
19.674.000
2011 		
8.096.000
21.800.000
2012 		
7.529.639
20.100.000
2013 		
7.772.600
22.050.000
2014 		
7.919.208
19.000.000
2015 		
7.809.406
23.000.000
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Turkey is set to become
a rice exporter
.................................................

Türkiye pirinç ihracatçısı
olmaya hazırlanıyor
National Pulses Council Board Member Şerafettin Memiş said this year rice production will be
able to find 1 million tons and if increase in production continues in 2016 Turkey may become a
net exporter.
Ulusal Bakliyat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Memiş, bu yıl pirinç üretiminin 1 milyon
tonu bulabileceğini ve üretimdeki artışın 2016’da da devam etmesi halinde Türkiye’nin net ihracatçı
konumuna yükselebileceğini söyledi.
Making statements to the press about Turkey's rice production, National Pulses Council Board Member Şerafettin
Memiş said that this year's production is expected to be
around 1 million tons. Stating that the production increase
is around 20 percent in 2015, Memiş stressed that the
season passed good in terms of both quality and efficiency; and added that the harvest will increase by 200 thousand tons compared to the previous season.
Pointing out that in case of increase in production continues imports may not be needed in 2016 and Turkey
may become self-sufficient in rice production could, National Pulses Council Board Member Şerafettin Memiş
stressed it is possible to become a a net exporter in rice
in the upcoming years.

Türkiye’nin pirinç üretimiyle ilgili basına açıklamalarda
bulunan Ulusal Bakliyat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi
Şerafettin Memiş, bu yılki üretim beklentisinin 1 milyon
ton civarında olduğunu söyledi. 2015 yılında üretimin
yüzde 20 civarında artış göstereceğini belirten Memiş,
sezonun hem kalite hem de verim açısından iyi geçtiğini
vurguladı ve rekoltenin bir önceki sezona kıyasla 200 bin
ton artacağını ekledi.
Üretimdeki artışın 2016’da da devam etmesi halinde ithalata gerek kalmayabileceğine ve Türkiye’nin pirinç üretiminde kendi kendine yeter duruma gelebileceğine dikkati
çeken Ulusal Bakliyat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Memiş, ilerleyen yıllarda pirinçte artık net ihracatçı
konumuna gelinebileceğini vurguladı.

The cost of farming in Turkey has increased by 9.3%
..................................................................................

Türkiye’de tarımın maliyeti %9,3 arttı
Turkey Statistical Institute (TUIK), announced "Agricultural
Products Producer Price Index" on November 16. According
to the data transmitted by October 2015, compared to the
same period last year, Agricultural Products Producer Price
Index, increased by 9.29 percent; 0.85 percent compared
to the previous month; 10.57 percent compared with De-
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 16 Kasım’da “Tarım
Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi”ni açıkladı. Ekim 2015 itibariyle aktarılan verilere göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat
Endeksi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,29;
bir önceki aya göre yüzde 0,85; bir önceki yılın Aralık ayına göre de yüzde 10,57 arttı.
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Turkey Statistical Institute (TUIK), announced the Agricultural Products Producer Price Index in October 2015. Accordingly, the costs have risen 9.29 percent over the same period of the previous year.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2015 itibariyle Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre maliyetler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,29 arttı.
cember of the previous year. While an annual cost increase
of agricultural and fishing products was at 9.54 percent, in
annual plants cereals such as grains, pulses and rice cost
increase was as high as 3.3 percent on a monthly basis.

Tarım ve avcılık ürünlerinde bir yıllık maliyet artışı yüzde 9,54 olurken; tahıl, baklagiller ve pirinç gibi tek yıllık
bitkilerdeki maliyet artışı da aylık bazda yüzde 3,3 olarak
gerçekleşti.

Faruk Çelik period in
Food, Agriculture and
Livestock
.................................................

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık’ta
Faruk Çelik dönemi
Faruk Çelik was assigned to the task of Ministry of Food, Agriculture and Livestock of Turkey. The
Minister Çelik took over the mission from Kudbettin ARZU during the handover ceremony.
Türkiye’nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine Faruk ÇELİK atandı. Bakan Çelik, devir
teslim töreninde görevi Kudbettin ARZU’dan devraldı.
Turkey's new Food, Agriculture and Livestock Minister
Faruk Çelik, took over the task from Kudbettin during the
handover ceremony. The handover ceremony was held
with the participation of the former Minister M. Mehdi
Eker, many representatives, the ministry undersecretary,
deputy undersecretaries, senior officials, non-governmental organizations and the media.
New Minister Faruk Çelik said the following in his speech at
the ceremony: I have been involved for many years in working life. Hence we have experience there but this is a different
area. I want to express that we will benefit from the whole
experience in this field with the occasion of this handover.”
Thanking to Former Minister M. Mehdi Eker and Kudbettin ARZU for their services, the minister ÇELİK said the
biggest thank goes to "anonymous heroes" that he describes as employees of the Ministry.
Stressing that he is a man who loves to work, the Minister Çelik said: “nobody should be worried that with the
acquisition of the flag, we will carry it to the point where it
should be in a team spirit.”
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Türkiye’nin yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
ÇELİK, gerçekleştirilen devir teslim töreninde görevi Kudbettin ARZU’dan devraldı. Devir teslim töreni Eski Bakan M.
Mehdi EKER ile çok sayıda milletvekili, bakanlık müsteşarı,
müsteşar yardımcıları, üst düzey bürokratlar, sivil toplum
kuruluşları ve basın mensuplarının katılımları ile gerçekleşti.
Yeni Bakan Faruk ÇELİK, törende yaptığı konuşmada
şunları aktardı: “Ben uzun yıllar çalışma hayatında görev
yaptım. Dolayısıyla orada oluşan tecrübelerimiz var ama
bu farklı bir alan. Bu alandaki tüm deneyimlerden, tecrübelerden yararlanacağımızı, bu devir teslim vesilesiyle
ifade etmek istiyorum.”
Eski Bakanlar M. Mehdi EKER ve Kutbettin ARZU’ya
hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Bakan ÇELİK, en büyük teşekkürü ise “isimsiz kahramanlar” olarak tanımladığı
Bakanlık çalışanlarının hak ettiğini söyledi. Bakan ÇELİK,
çalışmayı seven bir insan olduğunu vurgulayarak “Bayrağı
devralarak taşınması gereken nokta neresi ise oraya, bir
takım ruhu içerisinde taşıyacağımız konusunda kimsenin
de endişesi olmasın.” dedi.
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Wheat will be traded
on BIST from now on
.................................................

Buğday artık BİST’te
işlem görecek
Konya, Turkey's granary is set to become the center of the product market. Cooperating with Istanbul Stock Exchange, Konya Commodity Exchange will offer wheat contracts with national and
international investors with Stock Exchange of Konya.
Türkiye’nin tahıl ambarı Konya, ürün piyasasının merkezi olmaya hazırlanıyor. Borsa İstanbul’la işbirliğine giden Konya Ticaret Borsası, Borsa Konya ile buğday sözleşmelerini ulusal ve uluslararası
yatırımcılara sunacak.
Konya Commodity Exchange (KTB) and the Istanbul
Stock Exchange (BIST) Futures and Options Market (VİOP)
made a strategic partnership. Wheat now to be traded on
the Konya stock exchange will be presented to national and
international investors' interest through VİOP. Co-operation
which started in February is in the final stage. Operating
principles and form of Konya Commodity Exchange Agricultural Products and Specialized Markets (TUVEIP) were
introduced at a meeting related to commodity futures.
Amerikan CoBank Board Members and Euroasia Group
Directors attended the meeting held by Istanbul Stock
Exchange General Manager Tuncay Dinç, Deputy Director General Çetin Ali Dönmez and VİOP Business Group
Director Muammer Çakır. The guest of honor of publicity
and consultation meeting which President of the Parliament
from Konya Commodity Exchange Selçuk Öcal, Chairman
Huseyin Cevik, On behalf of Exchange Konya the Board
Member Mustafa Topçu, General Secretary Esat Bilici and
Exchange Konya Director Emine Şen Gülal attended was
Canada's former Secretary of State John R. Baird.
During the meeting, recent developments in global commodity markets and agricultural products and views for enhancing cooperation between commodity markets were discussed; new cooperation opportunities were emphasized;
and it was agreed to continue the consultative meeting. Secretary-General of KTB Esat Bilici made a detailed presentation
about the Exchange Konya Agricultural Products, Specialized
Commodity Market and business processes at the meeting.
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Konya Ticaret Borsası (KTB) ile Borsa İstanbul (BİST)
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) stratejik işbirliği yaptı. Artık BorsaKonya’da işlem görecek olan
buğday, VİOP aracılığıyla ulusal ve uluslararası yatırımcının ilgisine sunulacak. Şubat ayında başlayan işbirliği
çalışmalarında son aşamaya gelindi. BorsaKonya Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasaları (TÜVEİP) çalışma esasları ve şekli, emtia vadeli işlemlerine ilişkin bir
toplantıda tanıtıldı.
Borsaİstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç, Genel Müdür Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve VİOP İş Grubu Direktörü Muammer Çakır'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya,
Amerikan CoBank yönetim kurulu üyeleri ve Euroasia
Grup direktörleri katıldı. Konya Ticaret Borsası’ndan
Meclis Başkanı Selçuk Öcal, Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Çevik, Borsakonya Adına Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Topçu, Genel Sekreter Esat Bilici ve BorsaKonya Direktörü Emine Şen Gülal’ın da yer aldığı tanıtım ve
istişare toplantısının onur konuğu ise Kanada eski Dışişleri Bakanı John R. BAIRD'di.
Dünya Tarımsal Ürün ve Emtia piyasalarında yaşanan
son gelişmeler ve emtia piyasaları arasındaki işbirliğinin
artırılmasına yönelik görüş alış verişinde bulunulan toplantıda, yeni işbirliği fırsatları üzerinde durularak, istişare
toplantılarının devam etmesi kararlaştırıldı. Toplantıda
KTB Genel Sekreteri Esat Bilici, BorsaKonya Tarımsal
Ürün ve Emtia İhtisas Piyasaları ve işlem süreçleri hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.
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Commodities Centre
to be established
in Gaziantep
.................................................

Gaziantep’te Emtia
Merkezi kuruluyor
In Gaziantep, one of Turkey's most important centers of agricultural production, a Commodities Centre
including services building for exchange, the guilds of wheat and licensed stores will be established.
Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Gaziantep’te, içerisinde borsa hizmet
binasının, buğday arastasının ve lisanslı depoların da yer aldığı bir Emtia Merkezi kurulacak.
In Gaziantep which is among the leading centers of
Turkey in Agricultural production and food production,
a Commodities Centre will be established by Gaziantep
Mercantile Exchange (GTB) with the support of the Metropolitan Municipality.
Center's development plan has been approved by the
Gaziantep Metropolitan Municipality Assembly. The base
of the center which planned to be built on the GaziantepYavuzeli highway Due to its proximity to the Gaziantep
Organized Industrial Zone is expected to be laid in 2016.
GTB Chairman Ahmet Tiryakioğlu has announced the
completion of all infrastructure and feasibility studies of
current wheat guilds in the GATEM region, in which trading of cereals and pulses is realized.
Stating that in the world transforming into a consumer
society, the importance of agriculture is understood and a
systematic transformation towards the land is re- experienced, Tiryakioğlu said about the center: “For not staying
away of these developments and to move Turkish agriculture a step further, we are in an effort to bring projects that
will meet the needs of the era to our city such as Commodities Centre, Licensed Warehouse and Pistachio Center of Excellence. As the first step of this, we want to bring
into life the commodity center which will include licensed
warehouse and wheat markets as well as the building of
our stock exchange.”

36

December • Aralık 2015

Tarımsal ürün ve gıda üretiminde Türkiye’nin önde gelen merkezleri arasında yer alan Gaziantep’te, Büyükşehir
Belediyesi’nin desteğiyle Gaziantep Ticaret Borsası (GTB)
tarafından Emtia Merkezi kurulacak. GTB’nin yeni yerleşkesi içine kurulacak Emtia Merkezi’nde borsa hizmet binası, buğday arastası ve lisanslı depolar yer alacak.
Merkezin imar planları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Meclisi tarafından onaylandı. Gaziantep Organize Sanayi
Bölgesi’ne yakınlığı nedeniyle Gaziantep-Yavuzeli karayolu üzerinde inşa edilmesi planlanan merkezin temellerinin
2016 yılı içerisinde atılması hedefleniyor. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GATEM bölgesinde bulunan ve hububat ve bakliyat alım-satımının yapıldığı mevcut
buğday arastasının, yeni yerine taşınması için tüm alt yapı
ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Tüketim toplumu haline dönüşen dünyada, tarımın öneminin yeniden kavrandığını ve toprağa doğru sistematik
dönüşüm hamlesinin yaşandığını ifade eden Tiryakioğlu,
merkezle ilgili şunları aktardı: “Bu gelişmelerin uzağında
kalmamak ve Türk tarımını bir adım daha ileri taşımak için
Emtia Merkezi, Lisanslı Depo ve Antepfıstığı Mükemmeliyet
Merkezi gibi çağın gereksinimlerini karşılayacak projeleri
kentimize kazandırma çabası içerisindeyiz. Bunun ilk ayağı
olarak da borsamız hizmet binasının yanı sıra, lisanslı depoların ve buğday arastasının da içerisinde yer alacağı emtia
merkezini bir an önce hayata kazandırmak istiyoruz.”
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PACKAGING IN FLOUR
AND PULSES
UN VE BAKLİYATTA
AMBALAJLAMA
It is said that more than 800 million people in the world is struggling from malnutrition. However, as a result of improper marketing, storing and preserving
conditions, every year million tons of food is wasted. In this regard, four and
pulses which are rich in nutritional value are considered the most important
source of human nutrition. Although flour can be stored for a long time it is
being wasted as it is not properly packaged, it is being wasted due to poor
storage conditions. The same applies for pulses too.
Dünyada 800 milyondan fazla insanın yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Buna karşın uygun olmayan pazarlama, depolama,
saklama koşulları neticesinde her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Besin
değeri açısından oldukça zengin olan un ve bakliyat da bu bakımdan insan
beslenmesinin en önemli kaynaklarından sayılmaktadır. Un çok uzun süreler
bozulmadan saklanabileceği halde uygun olmayan depolama koşulları gibi
nedenlerden dolayı israf ediliyor. Aynı durum bakliyat için de geçerli.
The mission of the companies producing
flour and pulses is not only producing the
product in healthy and suitable conditions.
Delivering the product to the consumer
safely after it’s produced and selecting the
most suitable package for the product is
the task of the producer again. Adverse
changes are experienced in the shelf life and
tastes of the food products which are not
packaged with a suitable packaging. This
causes majority of the food to be wasted
due to improper marketing, preserving and
storing conditions in an era when majority
of world population is suffering from malnutrition. We are in an era when need for
food is continuously increasing along with
the population but raw materials and food
production accordingly remain limited. Thus
we cannot waste anything that we produce
to be nourished. In this respect, packaging
remains highly important.
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Un ve bakliyat üretiminde firmalara düşen
görev sadece ürünü sağlıklı ve uygun şartlarda üretmek değildir. Ürün elde edildikten
sonra onun güvenli bir şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlamak, bunun için de ürüne uygun
en doğru ambalajı seçmek de yine üreticinin
görevidir. Uygun ambalaja konulmayan gıda
ürünlerinin raf ömürlerinde ve tatlarında olumsuz yönde değişiklikler görülmektedir. Bu da,
dünya nüfusunun önemli bir bölümünün açlıkla mücadele ettiği günümüzde gıdaların
önemli bir bölümünün uygun olmayan pazarlama, saklama ve depolama koşulları nedeniyle israf edilmesine sebep olmaktadır. Nüfusun ve beraberinde de gıda ihtiyacının sürekli
arttığı, buna karşılık gıda hammaddelerinin ve
buna bağlı olarak gıda üretiminin belirli sınılır
içerisinde kaldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla
beslenmek için ürettiğimiz hiçbir şeyi ziyan
etme lüksümüz yok. Bu bakımdan ambalaj
büyük önem teşkil etmektedir.
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Packaging Technologies
and Technology
Selection Criteria
....................................................................

Paketleme Teknolojileri
ve Teknoloji
Seçim Kriterleri
Mark WILD, Fawema GmbH: “The objective of creating a complete turnkey automated packing system
can be accomplished. From receiving raw material from the mill - either flour, pulses or other food
products, with the correct equipment from a reputable supplier, a miller can enjoy a totally automatic
process where no human contact with a bag or pack need be made. In fact it is possible that the first
human contact with a packed bag will be that of the consumer when he or she picks the bag from the
supermarket shelf.”
Mark WILD, Fawema GmbH: “Full otomatik anahtar teslim paketleme sistemi kurmak mümkündür.
Bir değirmen (un, bakliyat ya da diğer gıda ürünleri), saygın bir tedarikçiden aldığı doğru ekipmanı
kullanarak hammaddeyi teslim aldığı andan itibaren, torbalama ya da paketlemede insanla temasa
ihtiyaç duymayan tam bir otomatik prosesten faydalanabilir. Aslında bir insanın paketlenmiş torbayla ilk teması, müşterinin paketi süpermarket rafından aldığı an olabilir.”
Being among the leading suppliers in packaging technologies, Germany-based Fawema GmbH has a history
of over 95 years. That means significant experience and
knowledge. Therefore, we interviewed Mark Wild, the
Sales Manager of the company about what we wonder
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Paketleme teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen
tedarikçileri arasında yer alan Almanya merkezli Fawema
GmbH, 95 yılı aşan bir geçmişe sahip. Bu da ciddi bir
tecrübe ve birikim anlamına geliyor. Bu yüzden paketleme teknolojileriyle ilgili merak ettiklerimizi ve teknoloji se-
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regarding the packaging technologies and points to consider in technology selection.

çiminde dikkat edilmesi gereken noktaları firmanın Satış
Müdürü Mark WILD’le konuştuk.

Saying that “Packaging technology is an essential part
of the mill. The finished products are a reflection on the
mill itself and poorly packed finished products will of
course reflect negatively on the image of a mill.” about
the meaning of packaging for a producer, Mr. WILD lists
the points to consider in packaging as follows: Correct
weights inside the bags, Safe and secure bags, Secure
secondary packaging…

Paketlemenin üretici açısından taşıdığı anlamı “Paketleme teknolojisi değirmenlerin vazgeçilmez parçasıdır. Tamamlanmış ürünler değirmenin kendisini yansıtır; kötü
paketlenerek tamamlanmış ürünlerse elbette değirmenin
imajı üzerinde negatif bir etki yaratacaktır.” sözleriyle ifade
eden WILD, ambalajlamada dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralıyor; poşetlerde doğru ağırlık, güvenli ve
sağlam poşetler, emniyetli ikincil ambalaj…

Fawema GmbH Sales Manager Mark WILD is telling us
the details about packaging and packaging technologies.

Paketleme ve paketleme teknolojileriyle ilgili ayrıntıları Fawema GmbH Satış Müdürü Mark WILD aktarıyor.

Mr. Wild, first of all, could you give us some information about the types and size of packages (kg) used
in flour and pulses packaging? Regarding flour and
pulses packaging, what scale and materials are the
most preferred in packages?
Let me start with flour. This could be wheat flour, maize
flour or even rice flour. For retail pack sizes (typically 1
kg to 5 kg), the most common type of packaging material used by millers is paper in the form of a ready-made
SOS block-bottom paper bag. Globally-speaking, packing in paper is used in: Europe, Middle East, most of Africa, South, Central and North America, Central Asia and
Australasia. Geographical areas where plastic packaging
materials are used for packing flour includes: West Africa,
India, Pakistan and South East Asia. With regards to
pulses, the most common type of packaging employed
worldwide is in plastic - either in the form of a pillow pack
or a brick back where the bags are made from a roll of
flat film material and then packed before the bags are
finally closed & sealed. This type of packaging also allows
the consumer to see the product inside the bag before
deciding on a purchase.

Sayın Wild, öncelikle bize un ve bakliyat paketlemesinde kullanılan ambalajların türleri ve ölçekleri (kg)
hakkında bilgi verir misiniz? Un ve bakliyat paketlemesinde hangi ölçek ve malzemelerden üretilen ambalajlar daha çok tercih edilmektedir?
Un ile başlayabilirim; bu, buğday unu, mısır unu, hatta pirinç unu bile olabilir. Perakende paket boyutları için (genel
olarak 1-5 kg arası) değirmenciler tarafından en yaygın
şekilde kullanılan paketleme materyali hazır, dipli kağıt
ambalajdır (SOS/ Block bottom). Küresel anlamda ifade edecek olursak, kâğıt ambalajlar Avrupa, Orta Doğu,
Afrika’nın önemli bir bölümü, Güney, Orta ve Kuzey Amerika, Orta Asya ve Güneydoğu Asya Adaları’nda kullanılmaktadır. Unun paketlenmesinde plastik paketleme
malzemelerinin kullanıldığı alanlar ise şöyledir: Batı Afrika,
Hindistan, Pakistan ve Güneydoğu Asya. Bakliyat için ise
dünyadaki en yaygın paketleme materyali plastiktir. Bu,
yastık paket de (pillow pack) olabilir, paketlerin düz bir
rulo filmden yapıldığı ve paketler kapatılıp mühürlendikten sonra torbalandığı tuğla paket de (brick pack) olabilir.
Bu tip paketleme aynı zamanda müşterinin satın almadan
önce paketin içini görebilmesine de olanak tanır.

What kind of technology is used
for packaging/bagging and filling? Could you tell us about the
working principles of these technologies?
The type of technology used for
packing (bag filling) differs from mill
to mill and usually depends on the
specific circumstances of the mill
itself (i.e. whether a particular mill
packs retail bag sizes or just bulk (or
both), the size of the mill in tonnage
throughput per day, the geographic
location of the facility and whether or
not the mill wants to minimize labour
as much as possible.
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On typical retail-size flour bags of between 1 kg and 5 kg,
the most commonly-used machine in the industry is an
automatic packing line like the Fawema FA217. This type
of machinery offers the user, flexibility (the possibility to
pack different bag sizes on the same machine with rapid &
simple size changeovers), reliability (the machine produces
perfect packs and is able to work constantly even on a 3
shift per day rota), total automation (no need for labour).
The machine operator just supervises the line while the
machine completes all of the packing work on its own.
The working principle of the machine is the following: The
flour arrives from the mill or storage silo / bin into the
charge hopper which is fitted on top of the packing machine. This charge hopper is of a special design which
ensures that no bridging can take place and that there is
always a constant head of product ready to be filled. The
charge hopper is fitted with level sensors which guarantee that once the flour level drops below a certain level, a
signal is sent to the upstream feed auger to deliver more
flour to the hopper. This guarantees that the packing machine is never stopped while waiting for more flour. All
the machine operator must do is ensure that the empty
bag magazine is replenished and then press the machine
start button. The packing machine then automatically
transfers an empty bag into the machine, opens it, and
fills it by volume with a special filling auger. Once the bag
is filled, it is transferred automatically along the line where
it is vibrated to settle the flour; dust is removed from the
top of the bag to ensure hygiene and cleanliness. Once
the product fill height is settled, the bag top is trimmed by
an automatic trimming blade, the bag top is folded and
instant-sealing hot melt glue is applied before the bag is
finally closed in the shape of a brick. The bags are then
transferred automatically to a check weighing and metal
detecting station so that each bag is guaranteed to have
the legal weight and any bags found to contain metallic
particles are rejected from the line.
What is the place of a packaging technology in ensuring the automation in a flour plant or pulse processing plant? Why packaging technologies are important for those plants? Is it possible to combine
packaging systems with the other technologies used
in production processes? Is it possible to provide a
full automation in a production process from receiving raw material to packaging final products? How
this is provided?
Packaging technology is an essential part of the mill. The
finished products are a reflection on the mill itself and
poorly packed finished products will of course reflect
negatively on the image of a mill. The business of a mill
is to sell its finished products - whether that is bulk flour
in IBC bags or 20 kg - 50 kg sacks, or retail size bags of
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Peki paketleme/torbalama ve dolum için kullanılan
teknolojiler nelerdir? Bu teknolojilerin çalışma prensipleri hakkında bilgi verir misiniz?
Paketlemede (torba dolumu) kullanılan teknoloji değirmenden değirmene değişmekte olup; genel olarak değirmenin kendi özel durumuna (örneğin bir değirmenin
perakende torba boyutlarında ya da yalnızca toplu ambalajlama yapıp yapmamasına ya da her ikisine, değirmenin günlük iş hacmine, tesisin coğrafi konumuna ve
değirmenin iş gücünü en düşük seviyeye indirmek isteyip
istemediğine) bağlıdır.
1 kg ve 5 kg’lık tipik perakende boy un poşetleri için
endüstride en yaygın şekilde kullanılan makine Fawema
FA217 gibi otomatik paketleme makineleridir. Bu tip makineler kullanıcıya esneklik (aynı makinede farklı boyutlarda
paketleme yapabilme ve 3 vardiyalı rotada bile çalışabilme) ve tam otomasyon (iş gücüne ihtiyaç duyulmaması)
sunmaktadır. Makine operatörü, makine tüm paketleme
işini kendi başına yaparken hattın yönetimini sağlayabilir.
Bu makinelerin çalışma prensipleri ise şöyledir: Un değirmeninden ya da silodan/depodan ayrılan un, makinenin
en tepesinde yer alan yükleme haznesine (charge hopper)
gelir. Bu yükleme haznesi, köprülemeye imkân vermeyen
özel bir tasarımın ürünüdür ve her zaman dolum için hazır
bekleyen sabit bir ürün başı bulunmaktadır. Yükleme haznesi, un seviyesi belli bir sınırın altına düştüğünde, hazneye daha fazla un yüklenmesi için yukarı yönlü besleme
burgusuna sinyal gönderen seviye sensörleriyle donatılmıştır. Bu, paketleme makinesinin un beklediği sırada asla
durmayacağını da garantilemektedir. Makine operatörü-
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nün tek yapması gereken boş poşet deposunun yeniden
doldurulduğundan emin olmak ve sonrasında makinenin
başlat düğmesine basmaktır. Paketleme makinesi, boş
poşeti otomatik olarak makineye transfer edecek, poşeti
açacak ve özel dolum burgusuyla hacimsel olarak dolduracaktır. Poşet dolduğunda, unun yerleşmesi için hat
boyunca otomatik olarak titreşeceği yere transfer edilir;
hijyen ve temizlik için poşetin üzerindeki toz alınır. Ürünün
dolum yüksekliğine ulaşıldığında poşetin başı otomatik
kırpma bıçağıyla kesilir; poşet katlanır ve poşete, tuğla
şeklinde kapatılmadan önce anında mühürleme sağlayan
sıcak yapışkan uygulanır. Sonra, poşetler otomatik olarak
ağırlık kontrolüne ve metal detektöre gönderilerek her bir
poşetin izin verilen ağırlıkta olduğu garantilenir. Metalik
partikül içerdiği tespit edilen poşetler ise hattan çıkarılır.

flour and / or pulses and the essential criteria which must
be met are:
• Correct weights inside the bags: Too much weight and
the mill is losing money. Too little weight and the mill are
not corresponding to legal requirements.
• Safe and secure bags: the bags must be closed securely to eliminate leakage and also to eliminate any risk
of product tampering.
• The packs must be clearly marked with certain production data such as date of packing, best before date,
batch serial number etc. This can be done automatically
on the packing line with the use of a good-quality printing unit.
• Secure secondary packaging to ensure that products
can be stored safely and transported over long distances
without any risk of damage. This might be in the form
of shrink-wrapped bundles, cartons, cases, or stretch
wrapped pallets.
The objective of creating a complete turnkey automated
packing system can be accomplished. From receiving
raw material from the mill - either flour, pulses or other
food products, with the correct equipment from a reputable supplier, a miller can enjoy a totally automatic process where no human contact with a bag or pack need
be made. In fact it is possible that the first human contact
with a packed bag will be that of the consumer when he
or she picks the bag from the supermarket shelf.
What should an investor consider prior to investing in
packaging? What are the points to take into consideration while choosing packaging technologies?
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Paketleme teknolojilerinin, bir un fabrikasının ya da
bakliyat işleme tesisin tam otomasyonunu sağlamadaki yeri ve önemi nedir? Paketleme sistemlerini, diğer üretim süreçlerindeki teknolojilerle buluşturmak
ve hammadde alımından nihai ürün paketlemeye kadar tüm üretim sürecinde tam bir otomasyon sağlamak ne kadar mümkündür? Mümkünse bu nasıl sağlanıyor?
Paketleme teknolojisi değirmenlerin vazgeçilmez parçasıdır. Tamamlanmış ürünler değirmenin kendisini yansıtır;
kötü paketlenerek tamamlanmış ürünlerse elbette değirmenin imajı üzerinde negatif bir etki yaratacaktır. İster IBC
poşetlerinde toplu ürünler halinde olsun, isterse 20 ya da
50 kg’lık çuvallar ya da un ve bakliyat için perakende poşetleri olsun, bir değirmen işletmesi tamamlanmış ürünlerini satacaktır ve gereken kriter şudur:
• Poşetlerde doğru ağırlık: Ağırlık fazla olursa değirmen
para kaybeder. Ağırlık çok az olursa değirmen yasal gerekliliklere cevap veremez.
• Güvenli ve sağlam poşetler: Poşetler sızıntıyı önleyecek
ve ürünü sıkıştırmayacak şekilde kapatılmalıdır.
• Paketlerin üzerine, paketlenme tarihi, tavsiye edilen son
tüketim tarihi ve parti seri numarası gibi belirli üretim bilgileri işlenmelidir. Bunlar, kaliteli bir baskı ünitesi kullanılarak
paketleme hattında otomatik olarak gerçekleştirilebilir.
• Emniyetli ikincil ambalaj: Ürünlerin güvenle depolanması
ve uzun mesafelerde hasar riski almadan taşınmasını garantilemek için kullanılmalıdır. Bunlar, shrink ambalaj, karton, kutu ya da streç sarılmış paletler formunda olabilir.
Full otomatik anahtar teslim paketleme sistemi kurmak
mümkündür. Bir değirmen (un, bakliyat ya da diğer gıda
ürünleri), saygın bir tedarikçiden aldığı doğru ekipmanı
kullanarak hammaddeyi teslim aldığı andan itibaren, torbalama ya da paketlemede insanla temasa ihtiyaç duymayan tam bir otomatik prosesten faydalanabilir. Aslında
bir insanın paketlenmiş torbayla ilk teması, müşterinin
paketi süpermarket rafından aldığı an olabilir.
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Any investor contemplating the purchase of packing
equipment should consider the following points:
• The machinery must operate to a capacity which meets
the throughput of the products coming from the mill.
• The machinery must be flexible in terms of pack size
ensuring that if other sizes need to be packed in the future, they can be.
• The machinery must have the technical capability of
correctly settling the products before the bags are closed.
Finished packs should be compact and have perfect and
leak-free bag closing.
• An investment in packing machinery will be a long-term
investment therefore the buyer should ensure the lifetime
of the machinery will match his expectations.
• Any buyer should (if possible) visit the factory of the machine seller before deciding on an investment. By doing
this, one can evaluate the technical expertise of any potential supplier, look at the size of the company, check
the efficiency of after-sales service and supply of spare
parts for the machinery, look at other machinery undergoing manufacture and evaluate the quality of the equipment.
• Communication: This is also a vital element which any
investor should take into account. When buying equipment, the buyer should satisfy himself that the supplier
can communicate in English or the mother-tongue language of the buyer.
• After-Sales service: The buyer should ensure that the
supplier has an efficient team of service engineers who
can carry out service work when or if required within a reasonable time from receiving the request for a service visit.
What is the importance of packaging in terms of food
safety?
Food safety is of the utmost importance and packaging
can - both the machinery and the materials - ensure that
the safety is not compromised in any way. With the correct machinery, there should be noo need for any human contact with the food products. Bag closures will be
done securely by the packing machine to guarantee that
empty tampering is not possible. The packaging materials should be sourced from reputable suppliers and the
specifications should adhere to international regulations
pertaining to food safety.
Is there any risky factor for product safety (hygiene)
in packaging technologies? If there is, what are they
and how to avoid them?
A packing line should always include an integrated metal
detector which will guarantee that any packs contaminated with metallic particles which might have been picked
upstream in the milling process (nuts, bolts, screws, metal shavings / particles), will be automatic rejected from
the packing line. Another piece of equipment which can
guarantee enhanced food safety is an integrated x-ray
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Bir yatırımcı, paketleme için yatırım yapmaya hazırlandığında öncelikle neleri belirlemelidir? Paketleme
teknolojisi seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, olmazsa olmazlar nelerdir?
Paketleme ekipmanı almayı tasarlayan bir yatırımcı şu
faktörleri dikkate almalıdır:
• Makine, değirmenden gelen ürün miktarını karşılayabilecek kapasitede çalışmalıdır.
• Gelecekte başka boyutlarda da paketlemeye ihtiyaç duyulursa, makine paket boyutu konusunda esnek olmalıdır.
• Ürünleri, torbalar kapanmadan önce yerleştirecek teknik kapasiteye sahip olmalıdır. Tamamlanmış paketler
kompakt olmalı; ağzı kusursuz ve sızdırmayacak şekilde
kapatılmalıdır.
• Paketleme makinesine yapılacak bir yatırım uzun vadeli
bir yatırım olacaktır, bu yüzden alıcı makinenin kullanım
süresinin beklentilerini karşılayacağından emin olmalıdır.
• Herhangi bir alıcı, yatırımı konusunda karara varmadan önce eğer mümkünse makine satıcısının fabrikasını
ziyaret etmelidir. Bu sayede, potansiyel bir tedarikçinin
teknik uzmanlığını değerlendirmiş, firmanın büyüklüğünü
görmüş, satış sonrası hizmetler ve makine yedek parçalarının tedarikindeki etkinliğini, üretimi devam eden diğer
makineleri ve ekipman kalitesini değerlendirmiş olur.
• İletişim: Bu da her yatırımcının göz önünde bulundurması gereken hayati bir faktördür. Alıcı, ekipman alırken
tedarikçinin İngilizce ya da alıcının ana dilini konuşabiliyor
olduğundan emin olmalıdır.
• Satış sonrası hizmet: Alıcı, tedarikçinin servis ziyareti
çağrısı aldığı andan itibaren makul bir sürede servis işini
yürütebilecek etkili bir mühendis ekibine sahip olduğundan emin olmalıdır.
Peki gıda güvenliği açısından paketlemenin önemi
nedir?
Gıda güvenliği son derece önemlidir ve paketleme (hem
makine hem de materyaller) güvenliğin kesinlikle tehlikeye
düşmeyeceğini garanti edebilir. Doğru makineyle, hiçbir
insanın gıda ürünleriyle temas kurmaması sağlanabilir.
Torba ağızları, paketleme makinesi sayesinde tahrifatı
mümkün olmayacak şekilde güvenli bir biçimde kapanacaktır. Paketleme materyalleri saygın tedarikçilerden
alınmalıdır ve özellikleri gıda güvenliği ile ilgili uluslararası
düzenlemelere uygun olmalıdır.
Paketleme teknolojilerinde, ürünün güvenliğini (hijyenini) tehlikeye atabilecek unsurlar var mıdır? Varsa
bunlar nelerdir ve nasıl önlenmelidir?
Bir paketleme hattı her zaman, öğütme prosesinde toplanmış olan metalik partikülleri (cıvata, somun, vida, metal
talaşı/parçacıklar) içeren herhangi paketi otomatik olarak
paketleme hattından çıkaracak entegre bir metal detektöre sahip olmalıdır. Gelişmiş gıda güvenliği sağlayan bir
diğer ekipman parçası entegre x-ray ünitesidir. Metal bir
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unit. A metal detector will pick out metallic particles but
will not detect other potential risks such as: glass, rubber, bone, stones etc. which might have contaminated
the flour in the upstream system. More and more supermarket chains now insist that before food products can
be delivered to their stores, they must be checked both
with a metal detector and x-ray unit. Our line that we
mentioned above has been designed with food safety in
mind and the machine now has no oil bath which means
no risk of potential contamination with the flour or food to
be packed.The machine also requires no rubber suction
cups therefore eliminating the risk of any small rubber
particles falling into a flour bag. The machinery is also
completely guarded which means that no human intervention is possible in the area of the bag filling.
Finally, in order to use packaging technologies with
maximum efficiency, could you tell us what we should
pay attention to? What can you say about the maintenance requirements of packaging technologies?
A packing machine, like any machine will function at its
best when certain maintenance guidelines are adhered
to. That said, on the new range of modern machines
(servo-drive machines), the requirements of maintenance
(and therefore cost too) are significantly reduced. This is
thanks to the mechanical drive components being replaced with innovative and energy-efficient servo-drive
elements. Mechanical drives are subject to wear and tear
and over time will need to be replaced. The efficiency
(and accuracy) of a packing machine will also suffer due
to mechanical wear and tear and therefore the new servo-drive packing lines offer a modern and efficient alternative for the future.
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detektör metalik partikülleri seçecek ancak cam, kauçuk,
kemik, taş, vb. gibi ön sistemlerde una karışmış olabilecek diğer potansiyel riskleri seçemeyecektir. Süpermarket zincirleri, gıda ürünlerinin, kendi mağazalarına teslim
edilmeden önce hem metal detektör hem de x-ray ünitesinde kontrol edilmesini talep ediyor. Yukarıda örnek
olarak verdiğimiz hattımız, gıda güvenliği düşüncesiyle
tasarlanmıştır ve bu makine, un ve paketlenmiş gıdada
potansiyel kirlenme riski anlamına gelen yağ banyosuna
sahip değildir. Makine aynı zamanda lastik vantuz gerektirmez; bu sebeple küçük kauçuk partiküllerinin un torbasına düşme riskini ortadan kaldırır. Makine aynı zamanda
tamamen korunmaktadır, yani torba dolumu bölümünde
hiçbir insan teması bulunmamaktadır.
Son olarak paketleme teknolojilerinden maksimum
randıman alabilmek için kullanım esnasında nelere
dikkat etmek gerektiğini aktarır mısınız? Paketleme
teknolojilerinin bakım gereksinimleri hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Belirli bakım yönergelerine uyulduğunda herhangi bir makine gibi, bir paketleme makinesi de en iyi performansını sergileyecektir. Bununla beraber, modern makinelerin
yeni modellerinde (servo sürücü makineler), bakım ihtiyacı (ve elbette bakım maliyeti de) önemli ölçüde düşer.
Bu, mekanik sürücü parçalarının inovatif ve enerji verimli
servo-sürücü elemanlarla değiştirilmesi neticesinde gerçekleşir. Mekanik sürücüler, aşınma ve yıpranmaya maruz
kalırlar ve zaman içinde yenilenmeleri gerekir. Bir paketleme makinesinin verimi (ve hatasızlığı) mekanik aşınma ve
yıpranmadan da etkilenecektir ve bu sebeple yeni servosürücülü paketleme hatları, gelecek için modern ve verimli alternatifler sunmaktadır.
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The Place of Packaging
in Food Industry
and Smart Packages

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

Gıda Sektöründe Ambalajın
Yeri ve Akıllı Ambalajlar

Muharrem DEMİR
APACK Ambalaj Makine Sanayi ve Tic.Ltd.Sti.
Genel Müdür

“Let's say that you have struggled for years, you have invested large sums of money and
made a product very popular and highly consumed in the market. Your products appear in all
shelves. Then a consumer buys your product from the store by controlling the expiration date
as always. The next day headlines in the newspapers: “The woman eating the product of soand-so brand got poisoned.” All those years, efforts, brand values earned by scraping your
fingernails go down the drain.”
“Diyelim ki senelerce uğraştınız, büyük paralar yatırdınız ve bir ürünü piyasada çok tutulan ve çok
tüketilen hale getirdiniz. Bütün raflarda sizin ürünleriniz boy gösteriyor. Sonra bir tüketici her zaman
yaptığı gibi sizin ürününüzü, son kullanma tarihini de kontrol ederek marketten alıyor. Ertesi gün
gazetelerde manşet: “Filanca markayı yiyen kadın zehirlendi”. Bütün o yıllar, emekler, tırnaklarınızla
kazıyarak kazandığınız marka değeri püf diye uçup gidiyor.”
In the past, companies were ending their relationship with
their products at the gate of the factory. Big brands were
connected with their products up to the shelf at the most.
Nowadays, the safety of food products, from the very beginning, by the seeds of the product became a process that has
been closely monitored. Food crisis affecting the developed
countries in the last 25 years (Salmonella epidemic, bird flu,
mad cow disease in the United Kingdom etc.) has led food
safety protocols to be criticized by the public. Public pressure
triggered the change of food security policies. Thus, manufacturers and suppliers had to share responsibility in the pro-
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Geçmişte, firmalar ürettikleri ürün ile ilişkilerini fabrikalarının kapısında bitiriyorlardı. Büyük markalar en fazla
market reyonuna kadar ürünleriyle bağlantıdaydı. Günümüzde gıda ürünlerinin güvenliği, taa en başından, ürünün tohum halinden, hayvanın da doğumundan itibaren
dikkatle izlenen bir süreç halini aldı. Son 25 yılda gelişmiş
ülkeleri de etkileyen gıda krizleri (Salmonella salgını, Kuş
Gribi, İngiltere’deki Deli Dana, vd.) gıda güvenliği protokollerinin kamuoyu tarafından eleştirilmesine yol açtı. Toplumun baskısı da gıda güvenliği politikalarının değişimini
tetikledi. Böylece üreticiler ve tedarikçiler, gıdanın sofra-
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cess of food’s reaching our table in a healthy way. The White
Paper published in 2000 and legal criteria relating to food
safety literally brought the obligations of monitoring the chain
from production to consumption.
Urbanization emerging with increase of the population, rise of people's living standards, especially women’s
leaving the profession of housewife and participating
in the working class, changing consumption habits of
younger generations, malls which are located in almost
every neighborhood, consumption frenzy brought a rapid
growth and the volume increase to the food sector.
Recently, we also had to modify many traditional marketing methods in food market in adapt to EU standards. Mobile
sales decreased, products sold in deficit went into shops.
The stable development in Europe's packaged products affected us too. Paper bags, bags, cardboard boxes, and tins
vanish. Even fruits and vegetables brought to the market
are delivered with very different carrier boxes from wholesalers. In fact, some products are sold in prepackaged ½
or 1 pound small containers. This process, which increases
costs, has led to rapid development of food production /
processing / packaging / transport / storage technologies.
Regarding food safety, our area covers packaging
process of food. We have accumulated knowledge and
experience enough to compete with many countries in
the world in this issue. As well as packaging, however,
issues such as handling of the product in the right way
and conditions, stocking / stacking correctly in the grocery stores, presenting to the customer's taste correctly
in the departments, moving to the consumption area in a
right and healthy way, preserving until the consumption
in household refrigerators and consuming by preparing to
raise the brand value should be kept under control. Part of
this process are of requirements (cold chain, undamaged
package, stacking load etc.); some are marketing techniques (package format, shelf placement, promotion etc.);
and some are consumption advices (cooking methods,
service proposals, preparation of recipes, etc.).
Smart/conscious consumers of our time demand the
offered products and services whenever they wish, with
cheapest / most affordable prices, in highest quality and
fastest way. This is literally possible with a correct functioning of all the elements in "Manufacturing and Supply
Chain" and each unit’s doing their tasks properly. Otherwise, consumers can easily shift to the other product
in the market having a wide range of products. The final
presentation of the products on the shelves are displayed
in the packaging now. As well as being healthy, the shape
and the concept of packaging are among the main factors influencing the amount of consumption.
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larımıza kadar sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi sürecinde
sorumluluğu paylaşma durumunda kaldılar. 2000 yılında
yayınlanan Beyaz Kitap ile Gıda Güvenliğine ilişkin yasal
kriterler, üretimden tüketime kadar olan zinciri tam anlamıyla izleme yükümlülüğü getirdi.
Nüfusun artışıyla birlikte ortaya çıkan kentleşme, insanların hayat standartlarının yükselmesi, özellikle kadınlarımızın ev hanımlığı mesleğini bırakıp iş hayatına katılmaları,
genç kuşaklarımızın tüketim alışkanlıklarının değişmesi,
neredeyse her mahalleye kurulan AVM’ler ve de tüketim
çılgınlığı, gıda sektöründe hızlı bir büyümeyi ve hacim artışını beraberinde getirdi.
Biz de son yıllarda gıda piyasamızda AB standartlarına
uymak için pek çok geleneksel pazarlama yöntemimizi
değiştirmek zorunda kaldık. Seyyar satışlar azaldı, açıkta satılan ürünler dükkânlara girdi. Avrupa’nın ambalajlı ürün konusundaki bu istikrarlı gelişimi bizi de etkiledi.
Kesekâğıtları, çuvallar, karton kutular, tenekeler artık tarihe karışıyor. Pazarlara getirilen sebze ve meyve bile çok
değişik taşıyıcı kutularla Toptancı Hal’inden temin ediliyor.
Hatta bazı ürünler hazır ½ veya 1 kiloluk küçük kaplarda
satışa sunuluyor. Maliyetleri arttıran bu süreç, gıdanın üretim, işleme, ambalajlama, taşıma, depolama teknolojilerinin de hızla gelişmesine neden oldu.
Gıda güvenliğinde bizim alanımız gıdanın ambalajlandığı süreci kapsıyor. Bu konuda dünyadaki pek çok
ülkeyle rekabet edebilecek bilgi birikimine ve deneyime
sahibiz. Ancak ambalajın yanı sıra ürünün doğru şekilde ve koşullarda taşınması, market depolarında doğru
bir şekilde stoklanması/istiflenmesi, reyonda doğru bir
şekilde müşterinin beğenisine sunulması ve tüketim ortamına doğru ve sağlıklı bir şekilde taşınması; sonrasında ev buzdolaplarında tüketim anına kadar korunup,
marka değerini yükseltecek şekilde hazırlanıp/servis
edilerek tüketilmesi kontrol altında tutulması gereken
süreçlerdir. Bu süreçlerin bir kısmı zorunluluk (soğuk
zincir, hasarsız ambalaj, istif ağırlığı, vb.), bir kısmı pazarlama teknikleri (ambalaj biçimi, reyon yerleştirme,
promosyon, vb.), bir kısmı ise tüketim önerileri (pişirme
yöntemleri, servis önerileri, hazırlanış tarifleri, vb.) şeklinde karşımıza çıkar.
Çağımızın akıllı/bilinçli tüketicileri, kendisine sunulan
ürün ve hizmetleri kendi istediği zamanda, en ucuz/ekonomik, en hızlı ve en kaliteli şekilde talep etmektedirler.
Bu da “Üretim ve Tedarik Zinciri”ndeki bütün unsurların
doğru bir şekilde işlemesiyle ve her birimin görevini tam
anlamıyla yapmasıyla mümkündür. Yoksa tüketici, zaten
ürün çeşitliliği epeyce fazla olan pazarda hemen başka
bir ürüne kolayca kaymaktadır. Raflarda sergilenen ürünün son sunumu artık hep ambalaj içinde gerçekleşiyor.
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According to the data of Undersecretariat of Foreign
Trade and ITC, the world's annual consumption of packaging is approximately 4.5 million tons. It also reveals a
market volume of 450 billion dollars. Looking at the internal structure of packaging consumption, we see that
one-third of that is plastic; one-third of it consists of paper packaging. 70% of the global packaging production
industry is used in the food and beverage industry. This
can be evaluated as an indicator that how much packaging is involved in our lives.
We are not behind of Europe in food packaging. Both
the machine park and closing technologies are used in our
country as in developed countries. However, packaged food
material consumption habit in our country is still very new;
this culture has not been developed yet. The consumers’
habit of “touching the food” to understand the freshness of
the food still continues. Our consumers have hesitations to
buy the product that they cannot touch or smell. While waiting to get used to the packaged product in domestic market
we has an opportunity to develop ourselves in packaging
technology. Domestic food products should be packed with
techniques which are different from foreign countries as to
food formations. This points the need for time to try, to follow, to stumble and to determine the truth. To enter the
global competition on world markets, we should improve
the efficiency, reduce costs and always keep the quality on
top of the line with gradual mechanization in the preparation of the products that we offer both to domestic and to
foreign market. For all of these activities, the development of
packing culture with the utmost speed is a must.

SMART PACKAGE
HOW SMART YOUR PACKAGE IS?
Let's say that you have struggled for years, you have
invested large sums of money and made a product very
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Ambalajın sağlıklı olmasının yanı sıra şekli ve konsepti
de tüketim miktarını etkileyen önemli unsurlar arasında
yer alıyor.
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve ITC verilerine göre dünyanın
yıllık ambalaj tüketimi yaklaşık 4.5 milyon tondur. Bu da
450 milyar dolarlık bir pazar hacmi ortaya çıkartıyor. Ambalaj tüketiminin iç yapısına göz attığımızda bunun üçte
birinin plastik, üçte birinin de kağıt ambalajlardan oluştuğunu görüyoruz. Dünya ambalaj sanayi üretiminin de
%70’i gıda ve içecek sektörlerinde kullanılıyor. Bu da ambalajın hayatımıza ne kadar çok girdiğinin bir göstergesi
olarak değerlendirilebilir.
Gıda Ambalajı konusunda Avrupa ülkelerinden hiç de
geri değiliz. Gerek makine parkı gerekse kapama teknolojileri dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi bizde de
kullanılıyor. Ancak ülkemizde ambalajlı gıda malzemesi
tüketim alışkanlığı henüz çok yeni, kültürü oluşmamış durumda. Tüketicinin taze gıdayı anlamak için “elleme” alışkanlığı hala sürmekte. Elleyemediği, koklayamadığı ürünü
satın almakta tereddütler içinde tüketicimiz. İç piyasamızın ambalajlı ürüne alışmasını beklerken biz de ambalaj
teknolojileri konusunda kendimizi geliştirme fırsatını yakaladık. İç piyasa ürünlerimizin gıda formasyonları gereği
yabancı ülkelerden farklılaşan tekniklerle ambalajlanması
gerekiyor. Bu da önümüze denemek, izlemek, yanılmak
ve doğruyu tespit etmek için zaman ihtiyacını ortaya çıkarıyor.
Dünya pazarlarıyla küresel rekabete girebilmek için
hem iç hem de dış pazara sunduğumuz ürünlerin hazırlanmasında makineleşmeye giderek verimliliği arttırmalı,
maliyetleri düşürmeli, kaliteyi hep üst çizgide tutmalıyız.
Bütün bu faaliyetler için de ambalaj kültürünün olanca hızı
ile gelişmesi bir zorunluluktur.
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popular and highly consumed in the market. Your products appear in all shelves. Then a consumer buys your
product from the store by controlling the expiration date
as always. The next day headlines in the newspapers:
“The woman eating the product of so-and-so brand got
poisoned.” All those years, efforts, brand value earned by
scraping your fingernails go down the drain.
"Consumer brand trust" is a phenomenon that especially the food sector won hard but can be lost quickly.
That is why the food industry is in a constant research
for quickly perishable food products which are sensitive to
external factors: “to obtain a long shelf life without using
of additives." In addition, consumers’ demanding better
quality, healthier and fresh food with long shelf-life today
has also led to new approaches and developments in
packaging applications. In addition, as a result of a long
work, food packaging has maintained a certain quality by
spending time and money today. It continues to raise standards. But it is not just to develop high-quality packaging
techniques with long shelf life. The health chain from production to consumption should not be broken up.
Even if the product is packed with advanced technology, the degradation process may start prematurely due
to many reasons like storage, transport, stacking. Therefore the need for control mechanisms in existence until
the last minute that the product meets the consumer was
born: “Smart Packaging”.
Technological materials produced for intelligent packaging can be placed into the package in the form to contact
with the product and also can be applied onto the packaging as a smart tag. Beside are capable of sending the
information about the product to on a number of readers
electronically, these materials may also be in a structure
showing the quality of the product by color change which
is visible to the consumer. Electronic systems are generally designed for retailers. Unit costs are more expensive.
Color-changing labels (TTI) are designed for the final
user. The consumer can see the information on the labels
of products, as well as freshness and quality of the product (spoiled or not) while buying from the market. Unit cost
of them is very appropriate. But as the work progress, influence of both the type on packaging costs is decreasing.
Smart packaging systems are a technology that can
control the environment inside the packaging and gives
warnings by measuring the quality of the product as well
as monitoring the existing protective/barrier status of the
product. While checking the environmental conditions outside packaging, the indicators are placed inside or outside
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AKILLI AMBALAJ
AMBALAJINIZ NE KADAR AKILLI?
Diyelim ki senelerce uğraştınız, büyük paralar yatırdınız ve bir ürünü piyasada çok tutulan ve çok tüketilen hale getirdiniz. Bütün raflarda sizin ürünleriniz boy
gösteriyor. Sonra bir tüketici her zaman yaptığı gibi sizin
ürününüzü, son kullanma tarihini de kontrol ederek marketten alıyor. Ertesi gün gazetelerde manşet: “ Filanca
markayı yiyen kadın zehirlendi”. Bütün o yıllar, emekler,
tırnaklarınızla kazıyarak kazandığınız marka değeri püf
diye uçup gidiyor.
Özellikle gıda sektörünün çok zor kazandığı ama çabucak
kaybedebileceği bir olgudur “tüketicinin marka güveni”.
İşte bu nedenlerle gıda sektörü, dış etkenlere karşı
hassas ve çabuk bozulabilen gıda ürünleri için sürekli
araştırma içindedir: “Katkı maddesi kullanmadan uzun
raf ömrü elde edebilmek.” Ayrıca günümüzde tüketicilerin daha kaliteli, daha sağlıklı, tazeye yakın özelliklere
sahip ve raf ömrü uzun gıdaları talep etmesi de ambalaj
uygulamalarında yeni arayışlara ve gelişmelere yol açmıştır. Bununla birlikte gıda ambalajları, uzun çalışmalar
sonucunda, para ve zaman harcanarak günümüzde belli kaliteye ulaştırıldı. Standartlar yükselmeye de devam
ediyor. Ama iş sadece kaliteli ve uzun raf ömürlü ambalaj
teknikleri geliştirmekle bitmiyor. Üretimden tüketime kadar olan sağlık zincirinin de kırılmaması gerekiyor.
Ürün ne kadar ileri teknoloji ile paketlenirse paketlensin, depolama, nakliye, istifleme gibi pek çok gerekçeyle zamanından önce bozulma sürecine girebilmektedir.
Bu nedenle ürünün tüketiciyle buluştuğu son ana kadar
varlığını sürdüren kontrol mekanizmaları ihtiyacı doğdu:
“ Akıllı Ambalaj”.
Akıllı ambalaj için üretilen teknolojik materyaller paketin
içine, ürünle temas edecek şekilde yerleştirilebileceği gibi
ambalajın üstüne akıllı etiket biçiminde de uygulanabilir. Bu
materyaller ürün ile ilgili bilgileri elektronik olarak bir takım
okuyuculara gönderebileceği gibi, tüketicinin de görebileceği şekilde renk değişimiyle ürünün kalitesini gösteren
yapıda olabilir. Elektronik sistemler genellikle perakende
satıcılar için tasarlanmıştır. Birim maliyetleri daha pahalıdır.
Renk değiştiren etiketler (TTI) ise son kullanıcı için tasarlanmıştır. Ürünü marketten alırken tüketici etiketteki
bilgilerle o anda ürünün tazelik durumunu ve kalitesini
(bozulup bozulmadığını) görebilir. Bunların birim maliyeti
gayet uygun ölçülerdedir. Ama çalışmalar ilerledikçe her
iki tipin de ambalaj maliyetine etkisi küçülmektedir.
Akıllı ambalajlama sistemleri ürünün var olan koruyucu/
bariyer durumunu izleme özelliğinin yanı sıra ambalajın
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of the packaging provide information about the quality of
food by measuring the gas concentration of the remaining headspace in the packaging product. During the time
the product stay in packaging, there are various indicators measuring the packaging strength against heat, light,
physical impact, microbiological deterioration and leaking.
While some of the indicators are reacting with the food
some can give information without any reaction.
Smart packaging can be divided into three categories according to their operating principle:
1. Sensor-operated smart packaging (Sensing, monitoring and alerting)
2. Smart packaging working with indicators (temperature, time, gas composition and microbiological monitoring)
3. Barcodes and Radio Frequency Identification Systems (RFID). (Product information, stock information,
product tracking)
Electronic monitoring methods and combined solution
applications that use a combination of physical monitoring methods are also used in the industry market.

içindeki ortamı kontrol edebilen, ürünün kalitesini ölçerek uyarı veren bir teknolojidir. Ambalajın içine veya dışına
konulan indikatörler, ambalaj dışındaki ortam koşullarını
denetlerken, ürün ile ambalaj arasında kalan tepe boşluğunda oluşan gazın konsantrasyonunu ölçerek gıdanın
kalitesi hakkında da bilgi verir. Ürünün ambalaj içinde kaldığı süre boyunca ısı, ışık, fiziksel etkiler karşısında ambalajın sağlamlığı, mikrobiyolojik bozulma, sızıntı ölçümleri
yapan çeşitli indikatörler vardır. Kullanılan indikatörlerin bir
kısmı gıda ile reaksiyona girerken bir kısmı ise herhangi
bir reaksiyona girmeden bilgi verebilmektedirler.
Akıllı ambalajlar çalışma prensiplerine göre üç kategoriye ayrılırlar:
1. Sensörle çalışan akıllı ambalajlar (Hissetme, izleme,
uyarma)
2. İndikatörle çalışan akıllı ambalajlar (Isı, süre, gaz oluşumu ve mikrobiyolojik izleme)
3. Barkod ve Radyo Frekanslı Tanıma Sistemleri (RFID).
(Ürün bilgisi, stok bilgisi, ürün takip)
Elektronik izleme yöntemleri ile fiziksel izleme yöntemlerinin bir arada kullanıldığı kombine çözüm uygulamaları
da sektör pazarında kullanılmaktadır.

Whatever technique is used, today packing technology
turns towards "Smart Packaging" solution. To protect
your investment and brand value, monitoring the quality
of your product and making it monitored became inevitable the final user take the product to after home and
consume it.

Hangi teknikle olursa olsun artık çağımızın ambalaj teknolojisi “Akıllı Ambalaj” çözümlerine gitmektedir. Yatırımınızı ve marka değerinizi korumak için, son kullanıcı ürünü
evine götürüp tüketene kadar ürün kalitenizi izlemek ve
izletmek kaçınılmaz olmuştur.

If you are using smart packaging applications, you
must obtain support from individuals and organizations
about all of these systems, how they work, how they are
implemented, the cost of the applications, system certifications, and legal application and liabilities. Deciding
what type of smart packaging applications in which product is an important issue. This advice prevents you to
make wrong investments and make loss.

Akıllı Ambalaj uygulaması yapacaksanız mutlaka bütün
bu sistemlerin nasıl çalıştığı, nasıl uygulandığı, maliyet uygulamaları, sistem sertifikaları, yasal uygulamalar ve yükümlülükleriyle ilgili üniversitelerden, kişi ve kuruluşlardan
destek almanız gereklidir. Hangi ürüne ne tip akıllı ambalaj
uygulaması yapılacağına karar verilmesi önemli bir konudur. Bu danışmanlık, sizin hatalı yatırımlar yaparak zarara
girmenizin önüne geçer.
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“As the use of packaging increases the issue of selecting the right packaging becomes significant. The most important stage of the packaging material is of food put inside moisture or water
vapor permeability, determination of characteristics such as oxygen and gas permeability and their
coefficient features. Great changes can be seen in shelf life and taste of food products that are
packaged inappropriately. Also not only about shelf life and taste, these changes have significant
problems in terms of health too. In addition, the intensive use of the packaging and thrown into the
nature after it is used has led to environmental problems.”
“Ambalaj kullanımının artmasıyla birlikte doğru ambalaj tercihi de gündeme gelmektedir. Ambalaj
seçiminde en önemli aşama; içine konan gıdanın, nem veya su buharı geçirgenliği, oksijen, gaz
geçirgenliği gibi özelliklerinin ve bunlara ait katsayıların iyi saptanmasıdır. Uygun şekilde ambalajlanmayan gıda ürünlerinin raf ömürlerinde ve tatlarında büyük değişimler görülmektedir. Ayrıca bu
değişimler sadece raf ömrü ve tat ile de kalmayıp sağlık açısından da önemli problemler doğurmaktadır. Bununla birlikte ambalajın yoğun olarak kullanılması ve kullanım süreci bittiğinde doğaya
atılması, yeni bir sorun olan çevre sorunlarına yol açmıştır.”
In the food industry, packaging assumes the role of
reliably delivering the food in the package to the final
consumer without deterioration and also presenting the
product that the package protects, its specifications and
its manufacturer. Considered as a silent salesman, packaging has the task of protecting the product inside, increasing the strength, providing ease of loading, unload-
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Gıda sanayinde ambalaj, içindeki gıdanın bozulmadan
güvenilir bir şekilde son tüketiciye ulaştırılması ve aynı zamanda içinde koruduğu ürünün, özelliklerinin ve üretici firmanın tanıtılması görevini üstlenir. Sessiz bir satıcı olarak
kabul edilen ambalaj, içindeki ürünü koruyan, dayanıklılığını
arttıran, yükleme, boşaltma, stoklama, kullanma kolaylığı
sağlayan ve tüketiciyi satın almaya özendiren görevlere de
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ing, storing, using, and also encouraging consumers to
buy. While considered as a process that is an additional
burden on the production costs in the past, packaging
is regarded an integral part of this process as designed
and adapted according to the initial product development
stage and as market requirements [1].
As the use of packaging increases the issue of selecting the right packaging becomes significant. The most
important stage of the packaging material is of food put
inside moisture or water vapor permeability, determination of characteristics such as oxygen and gas permeability and their coefficient features. Great changes can
be seen in shelf life and taste of food products that are
packaged inappropriately. Also not only about shelf life
and taste, these changes have significant problems in
terms of health too. In addition, the intensive use of the
packaging and thrown into the nature after it is used has
led to environmental problems. In short, selection and
use of wrong packaging, bringing environmental problems bothering the consumer together with the advanced
technology utilized in food processing to lose its importance and significant loss of quality in the products.
Before giving the details for this issue, it is beneficial to
looks at grain products and factors creating problems in
these products. Grains, called cereals, belong to the graminease family in botany. The highest agricultural products group in the world in terms sowing area and production amount is cereals such as wheat and oats. Food
products such as Rice, chickpeas, lentils, beans and
bulghur are granular cereal products. Before and after
harvest in grain products, factors causing deterioration
and loss of quality in transport, processing, storage and
distribution steps are microbiological spoilage results in
microorganisms (bacteria, fungi, yeast and etc.) infection
and, damage caused by rodents and insects, chemical
degradation caused by enzymes through oxidation and
hydrolysis (obscuration, rancidity) and physical changes
such as moisture loss, tissue deformation, mass transfer
and wrinkling. However, the main reason for the deterioration of the cereal product is humidity. Because these
products have low water activity values (0.60 to 0.85),
their starch and protein content is determined. They contain oils that can lead to bitter taste. The presence of air
and water leads to biochemical degradation [2].
Grain products are converted mostly into edible product such as flour and etc. In particular, bulk products
are threatened by insects and rodents. As they have low
moisture content they are prone to moisture absorption.
Such foodstuff should be protected from humidity first,
then various insects. In addition, excess moisture causes
rice, barley or bulgur to be molded. Overall, 9% or lower
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sahiptir. Geçmişte ambalajlama, üretim maliyetine ek yük
getiren bir süreç olarak görülürken günümüzde ise gerek
ürünün ilk geliştirilme sürecinin gerekse ürünün pazar gereksinimlerine göre tasarlanıp uyarlanma sürecinin ayrılmaz
bir parçası olarak kabul edilmektedir [1].
Ambalaj kullanımının artmasıyla birlikte doğru ambalaj
tercihi de gündeme gelmektedir. Ambalaj seçiminde en
önemli aşama; içine konan gıdanın, nem veya su buharı geçirgenliği, oksijen, gaz geçirgenliği gibi özelliklerinin
ve bunlara ait katsayıların iyi saptanmasıdır. Uygun şekilde ambalajlanmayan gıda ürünlerinin raf ömürlerinde
ve tatlarında büyük değişimler görülmektedir. Ayrıca bu
değişimler sadece raf ömrü ve tat ile de kalmayıp sağlık
açısından da önemli problemler doğurmaktadır. Bununla
birlikte ambalajın yoğun olarak kullanılması ve kullanım
süreci bittiğinde doğaya atılması, yeni bir sorun olan çevre sorunlarına yol açmıştır. Kısacası yanlış ambalaj seçimi
ve kullanımı, gıda işlemede yararlanılan üstün teknolojinin
önemini yitirmesine ve üründe önemli kalite kayıplarına
neden olurken, aynı zamanda tüketiciyi rahatsız eden
çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir.
Bu konunun ayrıntılarına geçmeden önce tahıl ürünleri ve bu ürünlerde sorun yaratan unsurlara bakmakta
yarar vardır. Hububat (tahıl) adı verilen taneler, botanikte
buğdaygiller (gramineae) familyasına aittir. Dünyada ekiliş alanı ve üretim miktarı bakımından en yüksek tarımsal
ürün grubu buğday, yulaf gibi hububat ürünleridir. Pirinç,
nohut, mercimek, kuru fasulye ve bulgur gibi gıda maddeleri ise granül halindeki hububat ürünleri olarak adlandırılmaktadır. Mikroorganizmaların (bakteri, küf mantarı,
maya vb.) bulaşmasıyla ortaya çıkaran mikrobiyolojik
bozulmalar, kemirgenlerin ve böceklerin verdiği zararlar,
oksidasyon ve hidroliz yoluyla enzimlerin neden olduğu kimyasal bozulmalar (kararma, açılaşma) ve de nem
kaybı, doku deformasyonu, kütle transferi, buruşma gibi
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moisture content in cereal products limits the microorganism and insect infestation. About 14% moisture content is sufficient for fungal growth [3,4]. Therefore, they
should be packaged with the material of which the water
vapor permeability is low.
In a research, moisture content of wheat flour put into
Hemp sack and polyethylene bag was stored and observed for three months. Initially, the moisture content of
the wheat flour which is 9.3 % was found between 10.7
and 11.2 % in samples packed with bags. This value is
found between 9.5-9.7 % in the samples packaged in
polyethylene bags. This increase is linked to the non-hygroscopic nature of flour and completely air-tight packaging material properties [5]. It is indicated growth in moisture content increases the activity of the microorganisms
and may cause disruption of the wheat flour causing bacteria and insects to be pulled ( over 14.5% ) [6].
In addition to this, in recent years, instead of packaging
materials such as paper and cardboard that are traditionally used in cereals and pulses, the use of plastic film has
increased [7]. Plastic film is particularly advantageous in
protecting the food product against external damage by
different insects. For this purpose, polyethylene (PE) and
polypropylene (PP) films are widely used [8, 9]. In a study
conducted By Jo et al. (2015), microcapsule emulsion of
CO (cinnamon oil, cinnamon oil) and PVA (polyvinyl alcohol) is printed using the gravure printing method on
a polypropylene film, as an ink mixture (PP). Printed PP
film was then laminated with low density polyethylene.
In Analysis results, among the control samples, the film

54

December • Aralık 2015

fiziksel değişmeler tahıl ürünlerinde hasat öncesi ve sonrası taşıma, işleme, depolama ve dağıtma aşamalarında
bozulma ve kalite kaybına neden olan etmenlerdir. Ancak
hububat ürünlerinin bozulmasının en önemli nedeni nemdir. Bu ürünlerin su aktivitesi değerleri düşük olduğundan
(0,60-0,85) nişasta ve protein içerikleri kararlıdır. Acılaşmaya sebep olabilecek yağ içerirler. Su ve havanın varlığı
ise biyokimyasal bozulmalara sebep olmaktadır [2].
Hububat ürünleri daha çok un, vb. yenebilir ürünlere
dönüştürülür. Özellikle yığın halindeki ürünler böceklerin
ve kemirgenlerin tehdidi altındadırlar. Düşük nem içeriklerine sahip olduklarından nem absorpsiyonuna yatkındırlar.
Bu tür gıda maddelerinin öncelikle nem, daha sonra da
çeşitli böceklerden korunması gerekir. Ayrıca fazla nem,
pirinç, arpa ya da bulgurun küflenmesine neden olmaktadır. Genel olarak, hububat ürünlerinde %9 ya da daha
düşük bir nem içeriği mikroorganizma ve böcek istilasını
kısıtlar. Yaklaşık %14 nem içeriği mantar gelişimi için yeterlidir [3, 4]. Bu yüzden su buharı geçirgenliği az olan
malzemelerle ambalajlanmalıdır.
Yapılan bir araştırmada kendir çuvallara ve polietilen
torbaya konan buğday ununun nem içeriği, üç ay boyunca depolama koşullarında gözlemlenmiştir. Başlangıçta
%9,3 olan buğday ununun nem içeriği, üç aylık depolama
süresi sonunda çuval ile ambalajlanan örneklerde %10,711,2 değerleri arasında saptanmıştır. Polietilen torba içinde ambalajlanan örneklerde ise bu değer %9.5-9.7 arasında bulunmuştur. Bu artış unun higroskopik doğasına
ve tamamen hava geçirmez olmayan ambalaj malzemesi
özelliklerine bağlanmıştır [5]. Nem içeriğindeki artışın mik-
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containing 2% CO was found
to be most effective packaging
material against the larvae of P.
Interpunctella that creates many
problems in cereals [10].
The increasing use of plastics in cereals and pulses; low
weight, flexibility, endurance,
recycling and reusability features
created an advantage in the sector. In addition, pollution of the
environment caused by nonrecyclable plastics suggests the
biodegradable packaging production as an alternative solution
[11, 12]. Fragmentation process
of plastics by bacteria, yeast and
bacteria such as actinomyces
species in nature is called biodegradation [14, 15]. Efforts are
made to gain biodegradable Feature to the plastics, thus
speeding biodegradation by microorganisms and reducing the damage of plastic waste to the environment [13].
In recent years, production of biodegradable packaging
of which antimicrobial, oxygen and water vapor permeability are improved and use of it in packaging of foods
has become important [16, 17, 18].
As it is easy to process, has a significant technological knowledge and is cost-effective, polyethylene (PE),
polyvinylchloride (PVC), polyethylene terephthalate (PET)
and polypropylene (PP) are widely used recently. None
of these polymers show biodegradable feature and they
remain without degradation in the soil for years. Therefore
the option is either to use biodegradable polymeric material (polycaprolactone, polylactic acid, polyvinyl alcohol,
etc.) or to provide polymers which are non- biodegradable is used in this sector widely a biodegradable feature.
Polymers in the first group have not been known in the
sector yet and are not preferred as it is more expensive or
its mechanical properties are not strong enough. Therefore, the second choice, in accordance with the present
technology, efforts to provide PE, PP and PVC -based
packaging films a biodegradable feature has increased
because of its low price and easy processability.
To achieve this aim, additives that will provide nonbiodegradable plastic a biodegradable feature can be
added. These additives can be composite materials to
be created with biodegradable polymers and/or a biopolymer chitosan which is obtained from seafood waste
such as crab, shrimp and lobster as they are abundant in
nature for this purpose they can be a solution to a major
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roorganizmaların aktivitelerini arttırarak küf, bakteri ve böcekleri çekip (% 14,5 üzeri) buğday ununda bozulmalara
neden olabileceği belirtilmiştir [6].
Bunun yanı sıra son yıllarda hububat ve bakliyat ürünlerinde geleneksel olarak kullanılan kağıt, mukavva, vb.
ambalaj malzemeleri yerine plastik film kullanımı artmıştır
[7]. Plastik film özellikle farklı böcekler tarafından dış hasarlara karşı gıda ürünlerini korumada daha avantajlıdır.
Bu amaçla polietilen (PE) ve polipropilen (PP) filmler yaygın olarak kullanılmaktadır [8, 9]. Jo ve arkadaşları tarafından (2015) yapılan bir çalışmada, CO (cinnamon oil-tarçın
yağı) ve PVA (polivinilalkol)’nın mikrokapsül emülsiyonu,
bir mürekkep karışımı olarak polipropilen (PP) film üzerine gravür baskı metodu kullanılarak basılmıştır. Baskılı
PP film, daha sonra düşük yoğunluklu polietilen ile lamine
edilmiştir. Analizler sonucu %2 CO içeren filmin, kontrol
örnekleri arasında hububat ürünlerinde oldukça problem
yaratan P. interpunctella larvalarına karşı en etkili ambalaj
materyali olduğu saptanmıştır [10].
Plastiklerin hububat ve bakliyat ürünlerinde kullanımının artması; düşük ağırlık, esneklik, dayanıklılık, geri
dönüşümünün mümkün olması ve tekrar kullanılabilirlik
özellikleri ile sektörde avantaj yaratmıştır. Bunun yanında geri dönüştürülmeyen plastiklerin sebep olduğu
çevre kirliliği ise alternatif bir çözüm olarak biyobozunur
ambalaj üretimini akla getirmektedir [11, 12]. Plastiklerin doğada bulunan bakteri, maya ve Actinomyces türü
bakteriler tarafından parçalanması süreci biyobozunma
olarak adlandırılmaktadır [14, 15]. Plastiklere biyobozunur özellik kazandırılması, böylece mikroorganizmalar
tarafından biyolojik bozunmanın hızlandırılması ve plas-
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tik atıkların çevreye olan zararının azaltılması için pek çok çalışma yapılmaktadır
[13]. Son yıllarda antimikrobiyal, oksijen
ve su buharı geçirgenlikleri iyileştirilmiş
biyobozunur ambalaj üretimi ve bunların
gıdaların ambalajlanmasında kullanımı
önem kazanmıştır [16, 17, 18].

problem for packaging industry. Chitosan is biodegradable property but also it is characterized with antimicrobial biopolymers [19].
Polycaprolactone (PCL) is a biodegradable polymer
and its potential uses are increasing every day. PCL is
a polymer produced from crude oil; is resistant to water, oil, solvents and chlorine and is used to enhance
the biodegradation [21, 22]. Studies to understand the
relationship between the crystallization and biodegradability are made and the effect of organic and inorganic
additives to accelerate the biodegradability process is
analyzed. Crystallinity-biodegradability relationship depending on the chemical properties of the additives and
characterization and crystallinity of bio composite material prepared using Modified clay as the inorganic additive; glycerol monolete as an organic additive (G) and
oleic acid (OA) is explored by our group. As shown in
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Kolay işlenebilirliği, teknolojik bilgi birikimi ve ucuz olması nedeniyle günümüzde
yaygın olarak polietilen (PE), polivinilklorid
(PVC), polietilenterefitalat (PET) ve polipropilen (PP) kullanılmaktadır. Bu polimerlerin
hiçbiri biyobozunur özellik göstermemekte
ve toprakta yıllarca bozulmadan kalmaktadır. Bu nedenle seçenek ya biyobozunur
özelliğe sahip polimerik malzemeler kullanmak (polikaprolakton, polilaktik asit, polivinil alkol vb.) ya da biyobozunur olmayan
ama bu sektörde kullanımı yaygın olan polimerlere, biyobozunur özellik kazandırmak
olabilir. İlk gruptaki polimerler henüz sektör
tarafından bilinmemekte, daha pahalı oldukları veya mekanik özellikleri yeterince
güçlü olmadığı için tercih edilmemektedir.
Bu nedenle, ikinci tercih olan, mevcut teknolojiye uyumlu olarak, ucuzluğu ve kolay
işlenebilirliği nedeniyle PE, PP ve PVC bazlı
ambalaj filmlerine biyobozunur özellik kazandırmaya yönelik çalışmalar artmıştır.
Bu amaca ulaşmak için biyobozunur olmayan plastiklere biyobozunur özellik kazandıracak katkı maddeleri eklenebilir. Bu
katkı maddeleri arasında yukarıda sayılan
biyobozunur polimerlerle oluşturulacak
kompozit malzemeler ve/veya doğada bol
olarak bulunan yengeç, karides ve istakoz gibi deniz ürünleri
atıklarından (atıkların, ambalaj sanayisindeki önemli bir soruna çözüm üretecek bir kullanım alanı bulması) elde edilen bir
biyopolimer olan kitosan olabilir. Kitosan biyobozunur özellik
göstermekle birlikte antimikrobiyal özelliğe de sahip bir biyopolimerdir [19].
Polikaprolakton (PCL) biyobozunur bir polimerdir ve
kullanım potansiyeli gün geçtikçe artmaktadır. PCL, ham
petrolden üretilen bir polimer olup; suya, yağa, çözücülere
ve klora karşı dayanıklıdır ve biyobozunurluğu arttırmak
için kullanılmaktadır [21, 22]. Kristalizasyon ve biyobozunurluk arasındaki ilişkinin anlaşılması için çalışmalar yapılmakta ve biyobozunurluk sürecini hızlandırmak için organik ve inorganik katkı maddelerinin etkisi incelenmektedir.
İnorganik katkı maddesi olarak modifiye edilmiş kil, organik katkı maddesi olarak gliserol monooleat (G) ve oleik
asit (O) kullanılarak hazırlanan biyokompozit malzemelerin
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Figure 1, given as 24 months, the biodegradability duration of additive free PCL can be modified with additives
and can as it can be lowered to 5 months it can also be
extended at the same time.
LDPE prepares polymeric composite films with PCL
and chitosan and analyzes product characteristics.
The results we have achieved until now are very promising and the studies are still under progress. In the
light of All this information, that the new films of which
additive types and compositions will determined and
will be produced gaining antimicrobial and biodegradable features as well as the desired gas/water vapor
permeability, and also the detection of potential use
in food packaging of cereals and pulses, to meet the
consumer demand has a significant importance in
terms of reducing environmental wastes and protecting the nature.

karakterizasyonları ve katkı maddelerinin kimyasal özelliklerine bağlı kristallik-biyobozunurluk ilişkisi, grubumuz
tarafından araştırılmaktadır. Şekil 1. de görüldüğü gibi
katkısız PCL’in 24 ay olarak verilen biyobozunurluk süresi,
katkı maddeleri ile değiştirilebilmekte ve bu 5 aya indirilebildiği gibi aynı zamanda uzatılabilmektedir.
LDPE, PCL ve Kitosan ile polimerik kompozit filmler
hazırlanmakta ve ürün özellikleri incelenmektedir. Şuana
kadar elde ettiğimiz sonuçlar oldukça ümit vericidir ve
çalışmalar sürmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında katkı türleri ve kompozisyonları belirlenecek ve üretilecek bu yeni
filmlerin istenen gaz/su buharı geçirgenlik özelliklerinin
yanı sıra antimikrobiyal ve biyobozunur özellik kazanması, hububat ve bakliyat ürünlerinde gıda ambalajı olarak
kullanım potansiyelinin de bulgulanması, tüketici talebinin
karşılanması, çevresel atıkların azaltılması ve doğanın korunması açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir.
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Turkey is preparing for
"Pulses Year 2016"
.................................................

Türkiye “2016 Bakliyat Yılı”
için hazırlanıyor
"With Pulses Healthy Nutrition Healthy Life Platform Project" which is carried out by PAKDER
started by 1 December.
PAKDER’in yürütücülüğünü üstlendiği “Bakliyat ile Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Platformu
Projesi”ni 1 Aralık itibariyle başlattı.
Istanbul Development Agency started "with Pulses
Healthy Life Healthy Nutrition Platform Project" within
"2015 Financial Assistance Program" and carried out by
PAKDER (Association of Agricultural Products Cereals
and Pulses Processing and Packaging Industry). Istanbul
Technical University (ITU) and Yildiz Technical University
(Yildiz Technical University) Food Engineering Departments are also among the partners of the project.
All activities which Turkey will carry out through this project within 2016 International Year of Pulses were transferred to the public at a press conference attended by the
university, the industry and the representatives of public.
At the meeting held at ITU Maslak Campus, Prof. Dr.
Dilek Boyacıoğlu from ITU Food Engineering Department
and the President of PAKDER Hakkı İsmet Aral shared
information about the project.

"OUR GOAL IS TO CREATE AWARENES"
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, stated the following about the
project in press conference: “Our goal is to create awareness for consumers by highlighting the impact of these
convenient, nutritious, economical precious items on
health; to ensure more involvement of pulses consumption
in the diets and to increase the use of value-added products in the food industry. Today, obesity is a major health
problem. We believe that it will create a positive impact in
this fight. As in other developed countries, the scientific

60

December • Aralık 2015

İstanbul Kalkınma Ajansı "2015 Mali Destek Programı"
kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü PAKDER’in
(Tarım ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği) yaptığı "Bakliyat İle Sağlıklı Beslenme Sağlıklı
Hayat Platformu Projesi" başlatıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümleri de projenin ortakları arasında yer alıyor.
2016 Uluslararası Bakliyat Yılı kapsamında Türkiye’nin bu
proje vasıtasıyla gerçekleştireceği tüm faaliyetler, üniversite,
sektör ve kamu temsilcilerinin de katıldığı bir basın toplantısında kamuoyuna aktarıldı. İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ve PAKDER Genel Başkanı
Hakkı İsmet Aral proje hakkında bilgiler paylaştı.

“HEDEFİMİZ FARKINDALIK YARATMAK”
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada projeyle ilgili şunları aktardı: “Hedefimiz:
kullanışlı, besleyici, düşük maliyetli bu kıymetli ürünlerin
sağlık üzerine etkilerini vurgulayarak tüketicilerde bir farkındalık yaratmak. Bakliyat tüketiminin diyetlerde daha
çok yer almasını sağlamak ve katma değerli ürünlerin
gıda sanayiinde kullanım alanlarını artırmaktır. Günümüzde obezite önemli bir sağlık sorunudur. Bu mücadele konusunda olumlu etkiler yaratacağına inanmaktayız.
Gelişmiş diğer ülkelerde olduğu gibi bakliyat ürünlerine
ilişkin bu bilimsel çalışmalar da her geçen gün kuvvetle
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studies on pulses are also strongly increasing every day;
many researchers are motivated to work in this field. "

INNOVATIVE TRENDS
FOR PULSES CONSUMPTION
PAKDER President İsmet Hakkı Aral told the details of
the project. In his speech, Aral pointed out that pulses
consumption is extremely important for health and said:
“Pulses products have been the subject of many researches in terms of their beneficial effects on health.
Pulses including lentils, chickpeas, peas, beans, broad
beans and peas are essential for our diet as they contain
high protein, vitamins, minerals and dietary fibers. "
Reminding a quality and long life is possible with a
healthy and balanced diet as well as sports; Aral said
that consumption of pulses which are rich in vegetable
protein and carbohydrates in this sense both with traditional methods and with innovative initiatives is extremely
important. He also said that the aim of the project is to
reveal these innovative trends, to ensure directly consumption of pulses or use of it the industry indirectly.

artmakta pek çok araştırmacıyı da bu alanda çalışmaya
motive etmektedir.”

BAKLİYAT TÜKETİMİ İÇİN YENİLİKÇİ AKIMLAR
Projenin detaylarını ise aktaran PAKDER Genel Başkanı Hakkı İsmet Aral, aktardı. Aral, konuşmasında bakliyat
tüketiminin sağlık açısından son derece önemli olduğuna
dikkat çekti ve şunları dile getirdi: “Bakliyat ürünleri sağlığa
yararlı etkileri açısından pek çok araştırmaya konu olmuştur. Mercimek, nohut, bezelye, fasulye, bakla ve börülceyi içeren baklagiller, içerdikleri yüksek protein, vitamin,
mineral ve diyet lifi deposu olarak diyetimizde önemlidir.”
Kaliteli ve uzun bir yaşam formülünün sporla beraber
sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçtiğini hatırlatan Aral, bu
anlamda bitkisel protein ve karbonhidrat açısından oldukça zengin olan bakliyatların gerek geleneksel yöntemlerle
gerek yenilikçi açılımlarla tüketilmesinin son derece önemli
olduğunu, projenin amacının da bu yenilikçi akımları ortaya
koyabilmek, bakliyatın direkt tüketimini veya endirekt olarak endüstride kullanımını sağlamak olduğunu söyledi.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

December • Aralık 2015

61

NEWS • HABER

50 percent of the food is wasted
without being consumed

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

Gıdaların yüzde 50’si tüketilmeden israf ediliyor
The world population is rapidly increasing; 2.1 billion people live below the hunger and poverty limit. Nevertheless, one third of the food produced in the world is going to waste before even come to
the dinner table. Providing nutrition to the population in a healthy way by using resources efficiently
and avoiding waste at the point of packaging is playing an important role. With food packaging; it
is possible to save 1.5 billion TL bread wasted every year in Turkey from the garbage.
Dünya nüfusu hızla artarken; 2,1 milyar insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Buna rağmen dünyada üretilen gıdanın üçte biri sofralara bile gelmeden çöpe gidiyor. Nüfusun sağlıklı bir
şekilde beslenmesini sağlama ve kaynakları verimli kullanarak israfı önleme noktasında ambalajlar
önemli bir rol üstleniyor. Gıda ambalajları sayesinde; Türkiye’de her yıl israf edilen 1,5 milyar liralık
ekmeği çöpten kurtarmak mümkün.
Size reaches of food waste is also in Europe’s agenda... 79 million people live below the poverty line in the
European Union, and 16 million continues their life with
food aid of charities. 50 percent of the food which can
be consumed in homes in Europe, supermarkets, restaurants, and in supply chain is being wasted. The European
Parliament has set a target to reduce food waste by half
to deal with the problem by 2025.
EuPC’s Executive Board Member Yavuz Eroğlu is conducting the management of the project EuPC European
Plastics Manufacturers Association to stop wasting food.
Eroğlu, Chairman of the Board in Turkish Plastic Industry
Research, Development and Education Foundation (PAGEV) is the first Turkish member elected from a non-EU
member country.

EVERY YEAR 1.5 BİLLİON TL BREAD
GOES TO WASTE
Indicating the project that European plastics manufacturers aim to protect millions of tons of food and reach to those in need plays a very important mission,
EuPC Executive Board Member Yavuz Eroğlu said: “the
table about food waste in our country unfortunately is
not different than in Europe. Recent data showed that
there are more than 30 million poor people in Turkey
and in Turkey that 1.5 billion TL bread go to waste each
year; that fruit and vegetables produced reach loss of
16 billion TL is a serious problem to be solved. Food
packages should be designed in various sizes and in a
protectable way to avoid consumers buying more food
than their needs. Also writing ‘expiration date’ as well
as the ‘expiry date’ on food is among the measures to
be taken. With double label application, writing the ex-
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Gıda israfının ulaştığı boyut, Avrupa’nın da gündeminde… Avrupa Birliği’nde 79 milyon insan fakirlik sınırının
altında yaşıyor, 16 milyonu ise yardım kuruluşlarının gıda
yardımı ile hayatını devam ettiriyor. Avrupa’daki evlerde,
süpermarketlerde, restoran ve tedarik zinciri içinde tüketilebilir gıdanın yüzde 50’si israf ediliyor. Avrupa Parlamentosu, bu sorunla başa çıkmak için 2025 yılına kadar
gıda israfını yarı yarıya azaltma hedefi koydu.
EUPC Avrupa Plastik Üreticileri Birliği’nin gıda israfını
durdurmaya yönelik yürütmekte olduğu projesinin yönetiminde ise EUPC İcra Kurulu Üyesi Yavuz Eroğlu bulunuyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve
Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı da olan
Eroğlu, EUPC’nin AB üyesi olmayan bir ülkeden yönetime seçilen ilk Türk üyesi.

HER YIL 1,5 MİLYAR LİRALIK EKMEK
ÇÖPE GİDİYOR
Avrupalı plastik üreticilerinin milyonlarca ton gıdanın
korunması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını hedeflediği projenin çok önemli bir misyon üstlendiğini belirten
EUPC İcra Kurulu Üyesi Yavuz Eroğlu, “Gıda israfı konusunda ne yazık ki ülkemizdeki tablo Avrupa’dakinden
farklı değil. Son verilere göre Türkiye’de 30 milyondan
fazla yoksul insan yaşıyor ve Türkiye’de, her yıl 1,5 milyar liralık ekmeğin çöpe gitmesi, üretilen yaş sebze ve
meyvedeki kaybın 16 milyar liraya ulaşması ciddi ve çözülmesi gereken bir sorun. Tüketicilerin ihtiyaçlarından
fazla gıda satın almalarını önlemek için gıda ambalajlarının değişik ölçülerde ve gıdayı gerçekten koruyacak şekilde tasarlanması gerek. Ayrıca gıdaların üzerinde ‘son
kullanma tarihi’ ile birlikte ‘son tüketim tarihinin’ de yazılması alınabilecek önlemler arasında. Çift etiket uygu-
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piry date on food in addition to
the expiration date will lead food
to be sold to those in need of
food at reduced prices before
the expiry date.”

THE ONLY SOLUTION
TO PREVENT
WASTES IS PACKAGING
Yavuz Eroğlu stated: “Along
with the increase of the world
population, each day brings poverty and hunger. The only solution to ensure a healthy diet for
the population, to avoid wasting
by using limited resources efficiently is packaging. By packaging
food in the right way, losses can
be reduced by half. Our works in order to put the measures taken under the Project that we carry out in Europe into practice in Turkey continue. We are working
cooperatively with all civil society organizations particularly in this regard."

BAD STATEMENT OF THE FOOD WASTE...
• We are wasting one third of the food produced in the
world or lose 1.3 billion tons of food…
• Every year, consumers in rich countries do not consume 222 million tons of food, throwing away... The entire
continent’s food production in Sub-Saharan Africa is only
230 million tons.
• According to a study conducted by the University of Stuttgart in Germany; The German people are putting 11 million
tons of food per year waste. So a German is wasting annually
235 euros worth food without consuming. This figure is equal
to the annual income of 1.5 billion people in the world.
• The amount of food lost or wasted every year is more
than half of the grain crop grown worldwide each year (2.3
billion tons in 2009 and 2010)
• Food loss and waste brings in a serious waste of resources. Water, agricultural land, energy, labor and capital is
wasted, it consists unnecessary greenhouse gas emissions. It causes global warming and climate change.
• Food waste and loss in developing countries, is made
in first ring of the value chain of the food. In the harvest
intake; lack of storage and cooling facilities stand out besides the financial, administrative and technical failures. By
supporting farmers in the supply chain and investing in
infrastructure, increasing the use of transport and packaging, food loss can be reduced.
• In countries with medium and high income levels, food
waste is usually at the end of the supply chain. The main
cause of food waste is the behavior of consumers in industrialized countries. (Source: European Commission)

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

laması ile gıdaların üzerinde yazan
son kullanma tarihine ek olarak son
tüketim tarihinin de yazılması, son
tüketim tarihinden önce gıdaların
indirimli fiyatlarla ihtiyaç sahiplerine satılmasının da önü açacaktır.”
dedi.

İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN
TEK ÇÖZÜM AMBALAJ
Yavuz Eroğlu, “Dünya nüfusunun
her geçen gün artması beraberinde yoksulluğu ve açlığı da getiriyor.
Nüfusun sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak, sınırlı kaynakları
verimli kullanarak israfı önlemek
için tek çözüm ambalaj. Gıdaları
doğru şekilde ambalajlayarak, kayıpları yarı yarıya azaltabiliriz. Avrupa’da yürüttüğümüz
proje kapsamında alınan önlemleri Türkiye’de de uygulamaya geçirmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor.
Bu konuda başta tüm sivil toplum örgütleriyle elbirliğiyle
çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

GIDA İSRAFININ ACI TABLOSU…
• Dünyada üretilen gıdanın üçte biri yani 1,3 milyar ton
gıdayı kaybediyor ya da israf ediyoruz…
• Her yıl zengin ülkelerdeki tüketiciler 222 milyon ton
gıdayı tüketmiyor, çöpe atıyor… Tüm Sahra-Altı Afrika
Kıtası’nın gıda üretimi ise sadece 230 milyon ton.
• Almanya’da Stutgart Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre; Alman halkı yılda 11 milyon ton gıdayı çöpe
atıyor. Yani bir Alman yıllık 235 Euro değerinde gıdayı hiç
tüketmeden israf ediyor. Bu rakam dünyada 1,5 milyar
insanın yıllık gelirine eşit.
• Her sene kayıp veya israf olan gıdanın miktarı, dünyada her yıl yetişen tahıl mahsulünün yarısından fazla (2009
ve 2010’da 2,3 milyar ton)
• Gıda kaybı ve israfı ciddi bir kaynak israfını da
beraberinde getiriyor. Su, tarım arazisi, enerji, iş gücü
ve sermaye boşa gidiyor, gereksiz sera gazı salınımı
oluşuyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden
oluyor.
• Gelişmekte olan ülkelerde gıda israfı ve kaybı, Gıda
Değer Zinciri’nin ilk halkalarında oluşuyor. Hasat alımındaki; finansal, yönetsel ve teknik yetersizlikler yanında depolama ve soğutma tesislerindeki yetersizlik göze çarpıyor.
Tedarik zincirinin çiftçilerin desteklenmesi ve altyapıya yatırımla, nakliye ve ambalaj kullanımının artırılmasıyla gıda
kaybı azaltılabilir.
• Orta ve yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerde, gıda
genellikle tedarik zincirinin son halkalarında israf oluyor.
Endüstrileşmiş ülkelerde tüketicilerin davranışları gıda israfının başlıca sebebi. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)
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Norman Group 2nd Professional Training Unit
was opened in Salihli

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

Norm Grubu 2. Mesleki Eğitim Birimi Salihli’de açıldı
Norman Group, adding a new support to its training investments, opened Norm Salihli Vocational
Training Department in Manisa-Salihli Vocational Training Centre.
Norm Grubu, eğitime destek yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Manisa-Salihli Mesleki Eğitim
Merkezi’nde Norm Salihli Mesleki Eğitim Birimi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Norm Group, a leading European manufacturer of fasteners, adding a new support to its training investment opened
Norm Salihli Vocational Training Department in Manisa-Salihli Vocational Training Center. In the center opened in production facilities established in Salihli Organized Industrial
Zone On November 18, 2015, 20 students are expected to
be trained in the first year; 70 in the following years.
Stating that 105 successful students that have been
trained so far In İzmir Vocational Education Unit established in Izmir Atatürk Organized Industrial Zone within
Norman Group in İzmir in 2007,
are working at Norm Cıvata,
Norm Somun, Ne Du Kalıp,
ZF Lemförder, Senkromenç
Sanayi, Arcan Makine, Löher
Asansör, Telma and Üstün İş
Pompa, Norm Group Honorary Founding President Nedim
Uysal said: “Years ago, when
we made a technique trip to
Germany, I was impressed
with young employees and
learned a lot by the details of the system. as soon as I
return home, I moved to lay the seeds of such a project
meeting the needs of personnel Search in stages. We have
laid the foundations for the Norm AOSB Vocational Training Center in Izmir in 2007. Allowing students to hold on to
life, Vocational training enables the development of technical staff as a qualified workforce. Students are enrolling as
the seeds in a unit and they are graduating as sprout. They
began working as fruit-bearing trees in the workplace and
becoming perfect both in theory and in practice."
Norman Group continues to contribute and support
for education not only with vocational training units; and
also with İAOSB Nedim Uysal Technical High School
which began education in 2014 and already continues in
a temporary buildings. The technical school targeted to
be completed in 2016 will have provided opportunities to
500 students with 100% scholarship representing highly
qualified technical manpower.
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Türkiye’nin lider, Avrupa’nın önde gelen bağlantı elemanları üreticisi Norm Grubu, eğitime destek yatırımlarına bir
yenisini ekleyerek Manisa-Salihli Mesleki Eğitim Merkezi’nde
Norm Salihli Mesleki Eğitim Birimi’ni açtı. 18 Kasım 2015
tarihinde Salihli Organize Sanayii Bölgesi’nde kurulu üretim
tesisleri içinde açılan merkezde; ilk sene 20, gelecek yıllarda
toplamda 70 öğrencinin eğitim görmesi hedefleniyor.
Norm Grubu bünyesinde 2007 yılında İzmir Atatürk
Organize Sanayii Bölgesi’nde kurulan İzmir Norm Mesleki Eğitim Birimi’nde bugüne
kadar eğitim alan 105 başarılı öğrencinin, kadrolu olarak
Norm Cıvata, Norm Somun,
Ne Du Kalıp, ZF Lemförder,
Senkromenç Sanayi, Arcan
Makine, Löher Asansör,Telma
ve Üstün İş Pompa’da çalışmakta olduğunu belirten Norm
Grubu Onursal Kurucu Başkanı Nedim Uysal, konuyla ilgili şunları aktardı: “Yıllar önce
Almanya’ya gerçekleştirdiğimiz teknik bir gezi sırasında,
genç çalışanları görerek çok etkilenmiş ve sistemin detaylarını öğrenmiştim. Yurda döner dönmez ara kademede
eleman ihtiyacını karşılayan böyle bir projenin meyvelerini
atmak üzere harekete geçtim. 2007 yılında İzmir AOSB’de
Norm Mesleki Eğitim Merkezi’nin temellerini attık. Mesleki eğitim; öğrencilerimizin hayata tutunmalarını sağlayarak, teknik eleman olarak nitelikli iş gücünün yetişmesine
olanak sağlamaktadır. Öğrenciler tohum olarak birimlere
kayıt yaptırıyorlar ve filizler olarak mezun oluyorlar. İş yerlerinde çalışmaya başladıklarında meyve veren ağaçlar
olarak hem teori hem de pratikte yetkinleşmiş oluyorlar.”
Norm Grubu sadece mesleki eğitim birimleri ile değil; 2014
yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan ve hali hazırda geçici binada eğitime devam edilen Özel İAOSB Nedim Uysal
Anadolu Teknik Lisesi ile de eğitime katkı ve desteğini sürdürüyor. 2016 yılında tamamlanması hedeflenen teknik lisede;
yüksek nitelikli teknik insan gücünü temsil eder şekilde, %100
burslu toplam 500 öğrenciye imkan tanınmış olacak.
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160 thousand tons of export from Ulusoy
............................................................................................

Ulusoy Un’dan 160 bin tonluk ihracat
One of the leading representatives in flour industry of Turkey, Ulusoy Un exceeded its target of 27
percent with 160 thousand tons of exports it carried out in 2015.
Türkiye un sanayinin önde gelen temsilcilerinden Ulusoy Un, 2015 yılında gerçekleştirdiği 160 bin
tonluk ihracatla hedefini yüzde 27 aştı.
One of the biggest flour producers in Turkey, Ulusoy Un
has exceeded its export target. In his statement on the issue, company's Chairman Ulusoy Günhan stated that they
targeted 126 thousand tons of export in 2015, surpassing
the target by 27 percent but could finish the year with exports
of around 160 thousand tons. Saying that they meet 5 percent of the country's exports as Ulusoy Un, Günhan Ulusoy
stated they are trying to reach 10 percent of the country's
exports gradually increasing the market share 100 percent.
Reminding that they continue the construction of the third
factory with a wheat processing capacity of 600 tons per day
in Samsun Food Organized Industrial Zone in order to meet
growing demand, Ulusoy said that they evaluate different acquisition opportunities to increase its activities in the southern and western regions of the country. Stating that one of
the main reasons for the rapid growth in exports is Turkey’s
geopolitical position, Ulusoy said: “When growing demand in
our southern neighbors and the Middle East is coupled with
the increased consumption on the African continent, the in
growth in exports will continue in the upcoming years.”

Türkiye’nin en büyük un üreticilerinden Ulusoy Un, ihracat hedeflerini aştı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Günhan Ulusoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2015 yılında
126 bin ton ihracat hedeflediklerini, ancak hedeflerini yüzde 27 aşarak 160 bin ton civarında ihracatla yılı tamamlayabileceklerini belirtti. Ulusoy Un olarak ülke ihracatının
yüzde 5’ini karşıladıklarını dile getiren Günhan Ulusoy, bu
pazar payını kademeli olarak yüzde 100 artırarak ülke ihracatının yüzde 10’una ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.
Artan talebi karşılayabilmek için Samsun Gıda Organize Bölgesi’nde günlük 600 ton buğday işleme kapasiteli
üçüncü fabrika inşaatına devam ettiklerini de hatırlatan
Ulusoy, ülkenin güney ve batı bölgelerinde de faaliyetlerini
artırmak için farklı satın alma fırsatlarını değerlendirdiklerini aktardı. Türkiye’nin jeopolitik konumunun ihracatta hızlı
büyümenin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade
eden Ulusoy, “Güney komşularımızda ve Orta Doğu’da
artan talep, Afrika kıtasında artan tüketim ile birleştiğinde
önümüzdeki yıllarda da ihracattaki büyüme devam edecektir” dedi.

406 million dollar export from Altunkaya
..........................................................................................

Altunkaya’dan 406 milyon dolarlık ihracat
In 2014 Export Champions Award Ceremony conducted by
Turkey Exporters Assembly (TIM), Altunkaya Group of Companies which managed to become second in cereals, pulses,
oilseeds and products sector made 406 million dollar export in
total in 2014. Being ranked the 27th among exporters in 2014,
the group continues to show steady growth and development
in domestic and foreign markets in which it operates. Realizing its growth targets one by one competitively in every sector
it operates, Altunkaya GroupIn has managed to become the
second in grain, pulses, oilseeds and products and also olive
and olive oil sector export in Turkey in 2014. In this process
that international competition is increasingly fierce and becoming difficult; political instability in neighboring countries continues and oil prices and foreign exchange remain unstable,
Altunkaya Group of Companies managed to grow in a stable
manner. The group has seven sectors in which it operates and
over 2 thousand employees carrying out successfully all the
management, development and marketing activities of more
than ten brands and more than a thousand products.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen
2014 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde hububat, bakliyat, yağlı tohumları ve mamulleri sektöründe Türkiye ikincisi
olmaya hak kazanan Altunkaya Şirketler Grubu, 2014 yılında
toplamda 406 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
2014 yılı ihracatçıları arasında 27’nci sırada yer alan grup,
faaliyet gösterdiği iç ve dış pazarlarda sürekli gelişim ve büyüme göstermeye devam ediyor. Faaliyet gösterdiği her sektörde rekabetçi şekilde büyüme hedeflerini bir bir gerçekleştiren
Altunkaya Grup, 2014 yılında hububat bakliyat, yağlı tohumlar
ve mamulleri sektörü ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe Türkiye ihracat ikincisi olmayı başardı. Uluslararası rekabetin gittikçe kızıştığı ve zorlaştığı, çevre ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıkların devam ettiği, petrol ve döviz fiyatlarının istikrarsız olduğu
bu süreçte Altunkaya Şirketler Grubu, istikrarlı bir şekilde
büyümeyi başarabildi. Grubun faaliyet gösterdiği yedi sektör,
sahip olduğu ondan fazla marka ve binden fazla ürünün tüm
yönetim, geliştirme ve pazarlama aktivitelerini başarıyla gerçekleştiren 2 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.
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Selling pressure
is increasing
in wheat market
..................................................

Buğday piyasalarında
satış baskısı artıyor

“Short-term view is that the selling pressure will continue. In particular, that 500 cents/bushel level
is exceeded led investors to increase their negative expectations about this level. Together with
the already high expectations, dollar’s gaining value increase the estimates that selling pressure
will be more effective. Especially weakening economy of developing countries affects the demand
adversely and may also be effective in futures markets.”
“Kısa vadeli görüntü satış baskısının devam edeceği yönündedir. Özellikle bir türlü 500 cent/bushel
seviyesi üzerinde kalınamamış olması, yatırımcıların bu seviye hakkındaki olumsuz beklentilerinin
artmasına yol açtı. Zaten yüksek üretim beklentileri ile beraber doların da değer kazanması, satış
baskısının daha etkin olabileceği tahminlerini artırıyor. Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin
zayıflaması, talebi de olumsuz etkileyerek vadeli işlem piyasalarında etkili olabilir.”
After the price of wheat rose up to 530 cents/bushel in
November it decreased again due to sales. I've already
mentioned the effect of negative data in my previous
article. The weakening of the Chinese economy, the
strengthening dollar and record production forecast,
has led to an increase in selling pressure. Particularly
the slowdown of emerging economies, including China,
clearly demonstrates the effect on the demand side.
Therefore, it is seen that the negative future price
expectations increased. As well as the fact that the US
central bank (Fed) is expected to increase interest rates
is another factor on the selling pressure. US interest rates
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Buğday fiyatı, Kasım ayında 530 cent/bushel seviyesine kadar yükseldikten sonra yeniden satışlara yenildi.
Zaten bir önceki yazımda olumsuz verilerin etkisinden
bahsetmiştim. Çin ekonomisinin zayıflaması, doların güçlenmesi ve rekor üretim tahminleri, satış baskısının artmasına yol açtı. Başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülke
ekonomilerinin yavaşlaması, etkisini talep tarafında net
bir şekilde gösteriyor. Bu nedenle geleceğe dönük fiyat
beklentilerinde de olumsuzlukların arttığı görülmektedir.
Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri
arttıracağı beklentisi, satış baskısının üzerindeki bir diğer
etken olmaktadır. ABD’nin faizleri artmasıyla beraber do-
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are expected to increase along with value increase of the
dollar. Talking about this possibility is also increasing the
value of the dollar. With the, losing value of commodity
prices of which price is determined by dollar-denominated
should be considered normal. With the increase of value
of dollar, the cost of the wheat produced in countries such
as Russia, China Kazakhstan, and therefore its price fall.
Compared to the beginning year, it is seen that US dollar
gained value against other currencies. It has also relatively
negative impact on demand. The production estimates are
still high. Estimates of production which reached record
levels are still high due to the favorable weather conditions.
Although El Nino led to a fall in some commodity estimates
it seems to have a positive effect on wheat production.

SALES PRESSURE INCREASED IN TURKEY
As I mentioned in my earlier articles, prices in Turkey
remained strong compared to global markets. But in
November, we see that selling pressure in Turkish market is
effective despite being mild. There was a slight decrease in
the volume of trade with the approach of winter. But it seems
obvious that demands are still in high. We see demand for
basic food as particularly wheat and flour is a high. If we look
at the forecast wheat production in Turkey high production is
expected to continue. According to the Turkish Grain Board
(TMO) estimates, wheat production is expected to reach22.5
million tons with an increase of 18% in 2015 compared to last
year. TMO has carried 3.3 million tons of wheat purchases
for 2015 so far. Diyarbakir was the most wheat purchasing
branches with 404 thousand tons. The amount of bread
wheat purchases which constitutes a large portion of the
TMO's purchases of wheat totaled 1.8 million tons. TMO is
expected to pay 750 million lira about $ 2 billion to producers
in return for purchases at the end of 2015.

INCREASE EXPECTATION IN PRODUCTION
IS 11 MILLION TONS
According to a forecast report released by US
Department of Agriculture (USDA), production amount
showed an increase of 190 thousand tons compared
to the previous month. Thus production figures rose to
732.98 million tons. The increase of production estimates
in the last three months reached 11.02 million tons.
Briefly, production is expected to be more than the last
season. Compared to 2012, the increase in production
is remarkable to reach 74.26 million tons. This figure
corresponds to approximately 10 percent of world wheat
production. The increase in the amount of the last three
years explains the selling pressure in the wheat market.
We see the rise in the previous months the remains quite
limited this month. But we have already reached record
production levels. In November estimates, even the
protection of previous expectations does not change the
access to a large amount of wheat in the market.
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ların değer kazanması bekleniyor. Zaten bu ihtimalin konuşulması bile doların değerini arttırmaktadır.
Doların değer kazanmasıyla beraber, fiyatı dolar bazlı
belirlenen emtia fiyatlarının da değer kaybetmesi normal karşılanmalıdır. Çünkü doların değer kazanmasıyla
beraber Rusya, Çin, Kazakistan gibi ülkelerde üretilen
buğdayın maliyeti ve dolayısıyla fiyatı da düşüyor. ABD
dolarının, sene başına göre diğer para birimlerine karşı değer kazanmış olduğunu görüyoruz. Bu da göreceli
olarak talebi olumsuz etkilemektedir. Üretim tahminleri
ise halen yüksek seyrediyor. Rekor seviyelere ulaşan
üretim tahminleri, hava koşullarının da elverişli olmasıyla halen yüksek seyrediyor. El Nino, bazı emtialarda
tahminlerin düşmesine neden olsa da buğday üretimine
olumlu yansımış görünüyor.

TÜRKİYE’DE SATIŞ BASKISI ARTTI
Türkiye'de ise fiyatlar, daha önceki yazılarımda not olarak düştüğüm gibi küresel piyasalara göre güçlü kalmıştı.
Fakat Kasım ayında hafif de olsa Türkiye piyasasında da
satış baskısının etkili olduğunu gördük. Kış aylarının yaklaşmasıyla ticaret hacminde bir miktar düşüş oldu. Fakat
halen yüksek talep olduğu da aşikar görünüyor. Özellikle buğday ve un gibi temel gıdalara olan talebin yüksek
olduğunu görüyoruz. Türkiye'de buğday üretimi tahminlerine baktığımız da ise yüksek üretimin devam etmesi
bekleniyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tahminlerine göre 2015
yılında buğday üretiminin geçen yıla göre %18 artışla 22,5
milyon tona ulaşması beklenmektedir. 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.

ÜRETİMDEKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ
11 MİLYON TON
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin
raporuna göre üretim miktarı önceki aya göre 190 bin
ton artış gösterdi. Böylece üretim rakamı 732,98 milyon tona yükseldi. Son üç aydaki üretim tahminlerindeki
artış 11,02 milyon tona ulaştı. Kısaca geçen sezonun
üzerinde bir üretim olması beklenmektedir. 2012 yılına
göre ise üretimdeki artışın 74,26 milyon tona ulaşması dikkat çekiyor. Bu rakam dünya buğday üretiminin
yaklaşık yüzde 10'una denk gelmektedir. Son üç yılda
yaşanan bu miktardaki artış ise buğday piyasasındaki
satış baskısını açıklamaktadır. Önceki aylarda yaşanan
artışların bu ay oldukça sınırlı kaldığını görüyoruz. Ama
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Production expectations have increased especially in
Australia, Europe and Canada. But the upward trend in the
period-end inventory was broken in November. End-period
stock estimates fell 1.19 million and decreased by 227.3
million tons. Thus, the amount of increase in wheat stocks
in the last two months has dropped to 24.9 million tons.
Increasing wheat demand compared to the previous month
is effective on the stocks. Europe and China stand out in
increase of wheat consumption. Particularly in China, the
increase in wheat consumption seems remarkable despite
the slowdown in the economy. This appears that there is a
demand for basic food demand in this country. China which
will consume 16 percent of world wheat production alone
holds 40 percent of world wheat stocks. In Europe, there
is revival in consumption together with high production. We
see that relatively favorable developments in the economy
are also reflected in the demand side. But demand is still
standing is a question mark as to what extent it will meet
high production. In short, while increase in production
remains limited in November, it appears that the increase
in consumption led to a decline in the stock estimates. The
largest wheat producer in the world in the new season again
will be European Region, China and India. Almost half of
the world's wheat production will be realized in these three
regions. It is estimated that the highest wheat imports will
be realized in North Africa, Middle East and Southeast Asia.

38 MILLION TONS OF INCREASE
IN FINAL STOCKS
International Grain Council (IGC) did not change its
wheat production forecast compared to the previous
month. In this sense, there seems to be a parallel forecast
with the US Department of Agriculture. IGC expects
world wheat production to be 726 million tons. End of
the period stocks in IGC report at fell to 208 million tons,
with a decrease of 1 million compared to the previous
month. After decline in production estimates in October,
it is understood that the expectations remain the same.
Briefly, a more stable market is expected to be. Another
considerable point is that the end of stocks point to an
increase of 38 million tons compared to 2012. While the
world wheat production has increased, it is understood
that the demands did not increase in the same amount.
we follow closely in the past year that already low
demands created selling pressure on the prices.
According to the World Food and Agriculture
Organization (FAO) estimates, world wheat production is
expected to be 736.2 million tons, namely an increase
of 1.4 million tons compared to the previous month's
forecast of FAO predicts. Thus, the production will
have reached the highest figure in the last five years.
Behind the increase in production estimates, it stands
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zaten rekor üretim seviyelerine ulaşmıştık. Kasım ayı
tahminlerinde, önceki beklentilerin korunması bile piyasada yüksek miktarda buğdaya erişim imkanı olduğunu
değiştirmiyor. Özellikle Avustralya, Avrupa ve Kanada'da
artan üretim beklentileri var. Fakat dönem sonu stoklarındaki artış eğilimi Kasım ayında kırılmış oldu. Dönem
sonu stok tahminleri 1,19 milyon azalarak 227,3 milyon
tona geriledi. Böylece son iki ayda buğday stoklarındaki artış miktarı 24,9 milyon tona gerilemiş oldu. Buğday
talebinin önceki aya göre artması, stoklar üzerinde etkili
oluyor. Avrupa ve Çin'de buğday tüketiminde artış öne
çıkıyor. Özellikle Çin’de, ekonomideki yavaşlamaya rağmen buğday tüketiminin artış göstermesi dikkat çekici
görünüyor. Bu ülkede temel gıda talebine yönelik bir talep olduğu anlaşılıyor.
Dünya buğday üretiminin yüzde 16'sını tek başına tüketecek olan Çin, dünya buğday stoklarının da yüzde 40'ını
elinde bulunduruyor. Avrupa'da ise yüksek üretim ile beraber tüketimde de canlanma var. Ekonomideki göreceli
olumlu gelişmelerin, talep tarafına da yansıdığını izliyoruz.
Fakat talebin, yüksek üretimi hangi ölçüde karşılayacağı
halen bir soru işareti olarak duruyor. Kısaca Kasım ayında üretimde artış sınırlı kalırken, tüketim tahminlerindeki
artışın stoklarda düşüşe yol açtığı görülmektedir. Yeni sezonda dünyanın en büyük buğday üreticileri yine Avrupa
Bölgesi, Çin ve Hindistan olacaklar. Dünyadaki buğday
üretiminin neredeyse yarısını bu üç bölge gerçekleştirecek. En fazla buğday ithalatının yine Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya tarafından yapılacağı tahmin
edilmektedir.
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DÖNEM SONU STOKLARINDA
38 MİLYON TON ARTIŞA
Uluslararası Hububat Komisyonu (IGC), buğday
üretim tahminlerini önceki aya göre değiştirmedi. Bu
anlamda ABD Tarım Bakanlığı ile paralel bir beklenti
olduğu görülüyor. IGC, dünya buğday üretiminin 726
milyon ton olmasını bekliyor. IGC’nin raporunda dönem
sonu stokları ise önceki aya göre 1 milyon azalarak 208
milyon tona geriledi. Ekim ayında üretim tahminlerinde yaşanan düşüş sonrası, beklentilerin aynı kaldığı
anlaşılıyor. Kısaca daha stabil bir piyasa beklenmektedir. Dikkat çeken bir diğer nokta ise dönem sonu
stoklarının 2012 yılına göre 38 milyon ton artışa işaret
etmesidir. Dünya buğday üretimi artarken, talebin aynı
miktarda artış göstermediği anlaşılıyor. Zaten talebin
düşük kalmasının fiyatlar üzerindeki satış baskısını da,
geçtiğimiz yıllarda yakından izledik.

high production expectations in Europe. Although the
production forecast of Australia and the US declined in
the previous month, it seems that increased production
expectations in Europe easily met this. According to FAO
estimates, end of stocks will increase to 207.4 million
tons. According to previous estimates, it is expected
to increase to 1.5 million tons. Thus, the total supply of
wheat will reach 938.8 million tons.

472 CENT/BUSHEL LEVEL STANDS OUT

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tahminlerine göre dünya buğday üretiminin 736,2 milyon ton olması bekleniyor, yani FAOI önceki ay tahminlerine göre
1,4 milyon tonluk artış öngörüyor. Böylece son beş yılın
en yüksek üretim rakamına da ulaşılmış olacak. Üretim
tahminlerindeki artışın arkasında Avrupa'daki yüksek
üretim beklentileri bulunuyor. Önceki aya göre Avustralya ve ABD'nin üretimine yönelik tahminlerde düşüş olsa
da, Avrupa'da artan üretim beklentilerinin bunu rahatlıkla
karşıladığı görülüyor. FAO'nun tahminlerine göre dönem
sonu stokları ise 207,4 milyon tona yükselecek. Önceki
tahminlere göre 1,5 milyon ton artış bekleniyor. Böylece
toplam buğday arzı 938,8 milyon tona ulaşacak.

472 CENT/BUSHEL SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR

As a result, considering the average estimate of three
organizations that forecast for the global cereal market,
average world wheat production is expected to be
731.73 million tons. Compared to the previous month,
an increase of 200 thousand tons is forecasted. The
end of stocks will decline to 214.23 million tons. So it
is estimated that there is 900 thousand tons less stocks
compared to the previous month.

Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin
gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz
önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama
731,73 milyon ton olması bekleniyor. Önceki ay tahminlerine göre 200 bin tonluk bir artış var. Dönem sonu
stokları ise 214,23 milyon tona gerileyecek. Yani önceki
aya göre 900 bin ton daha az stok bulundurulacağı tahmin edilmektedir.

Wheat prices for March at the Chicago Commodity
Exchange, stands again at 472 cents/bushel level. In
case of switching this level downward, we can see that
sales pressure increase. Short-term view is that the
selling pressure will continue. In particular, that 500 cents/
bushel level is exceeded led investors to increase their
negative expectations about this level. Together with the
already high expectations, dollar’s gaining value increase
the estimates that selling pressure will be more effective.
Especially Weakening economy of developing countries
affects the demand adversely and may also be effective
in futures markets.

Şikago Ticaret Borsası'nda Mart vadeli buğday fiyatında, yeniden 472 cent/bushel seviyesi öne çıkıyor. Bu
seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda, satış bakının arttığını görebiliriz. Kısa vadeli görüntü satış baskısının
devam edeceği yönündedir. Özellikle bir türlü 500 cent/
bushel seviyesi üzerinde kalınamamış olması, yatırımcıların bu seviye hakkındaki olumsuz beklentilerinin artmasına yol açtı. Zaten yüksek üretim beklentileri ile beraber
doların da değer kazanması, satış baskısının daha etkin
olabileceği tahminlerini artırıyor. Özellikle gelişmekte olan
ülke ekonomilerinin zayıflaması, talebi de olumsuz etkileyerek vadeli işlem piyasalarında etkili olabilir.
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ASHRAF EBREHEM MOHAMMED:

“The use of technology
in Egypt fits the
international
standards”
.....................................................

“Mısır’da firmaların
teknoloji kullanımı
uluslararası standarda
uyuyor”
72
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“I would say that flour mills in Egypt
are in an advanced level regarding the
technology use in flour production.
Indeed, companies fit international
standards in technology use. Also the
quality of the flour produced in Egypt
is known throughout the world as well.
In general, while the production meets
the domestic demand, the resulting
surplus is being exported to other
countries.”
“Mısır’daki değirmenlerin un üretiminde kullandığı teknolojilerde ileri düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki
firmaların teknoloji kullanımı uluslararası standarda uyuyor. Ayrıca Mısır’da
üretilen unun kalitesi de dünya genelinde tanınmaktadır. Genel olarak ülke
içi talebi karşılayacak düzeyde üretim
gerçekleştirilirken, oluşan üretim fazlası da diğer ülkelere ihraç ediliyor.”
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This month, our guest is Ashraf Ebrehem MOHAMMED from
Egypt. General Manager in the mechanical part of Egyptian
National Company for Milling and Food Industry, MOHAMMED has significant experiences in milling industry. We talked about Egyptian National Company for Milling and Food
Industry and Egyptian market with Ashraf Ebrehem MOHAMMED who has worked in many technology companies.
Mr. Mohammed, first of all could you introduce yourself?
I have 30 years of experience in the milling industry. Previously, I worked with technology companies like Bühler and
Sangati Berga. There are also technology producers originating in Turkey among the companies I work with. I came
to Turkey even twice to visit the IDMA Fair in the past. For
me it was very useful to visit the training.
What kind of products does your company produce?
Could you tell us a little about your position in the
Egyptian market and the production you company
performs?
As Egyptian National Company for Flour Milling and Food
Industry, we are performing the first quality flour production in Egypt. We produce both fine and coarse flour as
well as production of semolina. When we consider the
Egyptian market, the flour varieties that we produce is
considered as “quality.”
I would say that our daily production capacity is 200 tons.
We can evaluate the technology that we use in production
as mostly mid-level technologies. Among the technologies
we use, there is a Turkish company, Unormak machines.
Are there other areas that you serve as well as the production?
as well as flour production, we allow the companies producing pasta and semolina to produce pasta and feed
for us by supplying them raw materials as flour and semolina. Namely, we perform contract manufacturing for
ourselves. We carry out the fodder production with the
remaining from bran production.
Do you work only for the Egyptian market in flour milling? Do you work for export or have any target for this?
Currently, we only carry out production for the Egyptian
market. Of course, like every manufacturer, we would like
to export to other countries in the world. Maybe we can
also work for exports in the upcoming years.
Could you give us some information about flour industry and flour consumption habits in your country?
As you know, Egypt is the world's largest corn importer.
Every year we consume of around 18-19 million tons of
wheat and we import around 10-11 million tons of wheat.
Flour covers 4-5 million tons of consumption. Namely, an-
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Bu ayki konuğumuz Mısır’dan Ashraf Ebrehem MOHAMMED. Egyptian National Company for Milling and Food
Industry’in mekanik bölümünde Genel Müdür olan MOHAMMED, değirmencilik sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip. Birçok teknoloji firmasında da
görev yapan Ashraf Ebrehem MOHAMMED’le Egyptian
National Company for Milling and Food Industry ve Mısır
pazarıyla ilgili bir söyleşi yaptık.
Sayın Mohammed, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Değirmencilik sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahibim.
Daha önce Bühler ve Sangati Berga gibi teknoloji firmalarıyla çalıştım. Birlikte çalıştığım firmalar arasında Türkiye
menşeili teknoloji üreticileri de var. Hatta daha önce iki
kez İDMA Fuarı’nı ziyaret etmek için Türkiye’ye de geldim.
İDMA’yı ziyaret etmek benim için oldukça faydalı oldu.
Firmanız ne tür ürünler üretiyor? Bize biraz da üretiminizden ve Mısır pazarındaki konumunuzdan bahseder misiniz?
Egyptian National Company for Milling and Food Industry
olarak Mısır’da birinci kalite un üretimi gerçekleştiren bir
un değirmeniyiz. Hem ince hem de kaba un üretimi hem
de irmik üretimi yapıyoruz. Mısır piyasasını göz önüne aldığımızda üretimini yaptığımız un çeşitleri, “kaliteli” olarak
değerlendiriliyor.
Günlük üretim kapasitemizin 200 ton olduğunu söyleyebilirim. Üretimde kullandığımız teknolojileri ise daha
çok orta seviye teknolojiler olarak değerlendirebiliriz.
Kullandığımız teknolojiler arasında bir Türk firması olan
Unormak’ın makineleri de bulunuyor.
Un üretiminin yanı sıra hizmet verdiğiniz başka alanlar da var mı?
Un üretiminin yanı sıra makarna ve yem üreten şirketlere,
un ve irmik olarak hammadde tedarik edip bizim için makarna ve yem üretmelerini sağlıyoruz. Yani kendi adımıza
fason üretim gerçekleştiriyor. Un üretiminden kalan kepek
ile de yem üretimi gerçekleştiriyoruz.
Un değirmenciliğinde sadece Mısır pazarına yönelik
mi çalışıyorsunuz? İhracata yönelik bir çalışmanız ve
bununla ilgili hedefleriniz var mı?
Şuanda yalnızca Mısır pazarı için üretim gerçekleştiriyoruz. Elbette biz de her üretici gibi dünyanın diğer ülkelerine ihracat yapmayı arzu ederiz. Önümüzdeki yıllarda belki
ihracat konusunda da çalışmalar yapabiliriz.
Biraz da ülkenizdeki un sanayi ve halkınızın tüketim
alışkanlığı hakkında bilgi verir misiniz?
Sizlerin de bildiği gibi Mısır, dünyanın en büyük mısır ithalatçısı. Her yıl 18-19 milyon ton civarında buğday tüketimimiz ve 10-11 milyon ton civarında buğday ithalatımız
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nual flour consumption in Egypt is around 4-5 million tons.
72 percent of consumers prefer sifted fine flour which is
considered to be luxurious flour.

var. Un, tüketimin 4-5 milyon tonluk kısmını oluşturuyor.
Yani Mısır’da tüketicilerin yıllık un tüketim oranı 4-5 milyon
ton civarında. Tüketicilerin yüzde 72’sinin tercihi ise lüks
un olarak kabul edilen ince elenmiş un (fine flour).

In terms of milling technology use, flour production
amount, quality and consumption, where does Egypt
stand?
I would say that flour mills in Egypt are in an advanced level
regarding the technology use in flour production. Indeed,
companies fit international standards in technology use.
Also the quality of the flour produced in Egypt is known
throughout the world as well.

Mısır, değirmen teknolojileri kullanımı, un üretim miktarı, kalitesi ve tüketimi açısından hangi noktada?
Mısır’daki değirmenlerin un üretiminde kullandığı teknolojilerde ileri düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki firmaların teknoloji kullanımı uluslararası standarda uyuyor.
Ayrıca Mısır’da üretilen unun kalitesi de dünya genelinde
tanınmaktadır.

In general, while the production meets the domestic demand, the resulting surplus is being exported to other
countries. In the milling sector of Egypt, there are very
large companies that perform the flour production. It is
known that the largest of these firms are known to have
exported to almost 23 countries in the world.

Genel olarak ülke içi talebi karşılayacak düzeyde üretim
gerçekleştirilirken, oluşan üretim fazlası da diğer ülkelere
ihraç ediliyor. Mısır değirmencilik sektöründe, un üretimi
gerçekleştiren çok büyük firmalar bulunuyor. Bu firmaların
en büyüklerinin, neredeyse dünyanın 23 ülkesine ihracat
gerçekleştirdiği biliniyor.

In the future, what do you think about the development of your country particularly for flour industry?
I can start by saying that after the opening of the Suez Canal,
Egypt began to develop a great deal. With the canal project,
logistics projects also started and new storage space have
emerged in the light of these developments. A new wheat
silos were established. Our government is providing great
convenience to the private sector as well as public interest
in the use of these new areas. I think that these developments will continue. Therefore, all these developments will
make an important contribution to both Egypt’s flour production and flour export in the upcoming years.

Gelecekte, özellikle un sanayi açısından ülkenizin nasıl bir gelişme kaydedeceğini düşünüyorsunuz?
Mısır’ın Süveyş Kanalı açıldıktan sonra bir hayli geliştiğini belirterek söze başlayabilirim. Kanal projesiyle birlikte lojistik projeler de yapılmaya başladı ve bu gelişmeler ışığında yeni depolama alanları ortaya çıktı. Yeni bir
buğday silosu kuruldu. Hükümetimiz de bu yeni alanların
kullanımında hem kamu yararına hem de özel sektör için
büyük kolaylık sağlıyor. Bu gelişmelerin devam edeceğini
düşünüyorum. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler hem Mısır’ın
un üretimine hem de un ihracatına önümüzdeki yıllarda
önemli katkılar sağlayacaktır.

Finally, what would you like to add?
I would like to thank the Miller Magazine family for providing us such an opportunity. I also would like to thank
for IDMA Exhibition that I attended in 2015. The exhibition
has been highly successful both as an organization and as
participating companies and the technologies they exhibited. We see each fair is more advanced than the previous
one. We look forward to meet with you again in the IDMA
Exhibition in the following years.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Miller Magazine ailesine bize böyle bir fırsat tanıdıkları için
teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca katıldığım İDMA 2015
Fuarı için de teşekkür etmek isterim. Fuar gerek organizasyon olarak gerekse katılan firmalar ve sergiledikleri
teknolojiler açısından son derece başarılıydı. Her bir fuarın bir öncekinden daha da gelişmiş olduğunu görüyoruz.
Önümüzdeki yıllarda yeniden İDMA Fuarı’nda sizlerle bir
araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz.
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WORLD RYE AND
OAT MARKET
Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı
Global production of rye and oats is highly limited compared to the cereals like wheat, rice, corn and
barley. An average annual production of 14-15 million tons of rye in the world, and majority of which
is due to the production of 22-23 million tons of oats are provided by EU and Russia. According to
USDA data; 14.5 million tons in the 2014/15 season, world rye production will continue to decrease
and reduce to 15 million tons in the 2015/16 season. Oats production which was 22.4 million tons In
the 2014/15 season is expected to be around 22.8 million tons in 2015/16.
Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla
son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya çavdar üretiminin ve
22-23 milyon ton dolayında olan yulaf üretiminin çok büyük bir bölümünü AB ülkeleri ve Rusya
sağlamaktadır. USDA verilerine göre; 2014/15 sezonunda 14,5 milyon ton seviyesinde kalan dünya
çavdar üretimi, 2015/16 sezonunda da düşüşünü devam ettirecek ve 13,2 milyon tona gerileyecek.
2014/15 sezonunda 22,4 milyon ton seviyesinde kalan dünya yulaf üretiminin ise 2015/16 sezonunda da 22,8 milyon ton seviyelerinde kalacağı tahmin edilmektedir.
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Global production of rye and oats is highly limited compared
to the cereals like wheat, rice, corn and barley. Being from
cereal grains, rye looks like barley too much. Its seeds are longer and thinner compared to wheat, husks are narrower, and
awns are shorter. Used mostly as bread flour and animal feed,
rye contains carbohydrate, protein, potassium and Vitamin B.
Bread made of rye flour is light as wheat bread. Protein mixture
(gluten) included in wheat and rye flour enables the dough to
swell and soft. Therefore, adding wheat or rye flour when making bread with the other grain flour is advised.
Oat is also another cereal grain; however its appearance
is highly different than wheat, barley and rye. Oat which can
be easily distinguished from the other cereal grains with
its scattered spike -shaped bunches has higher production amount compared to rye. Oat which is used mostly for
animal feed and contains many starch, protein, vitamin and
minerals is not used for bread making due to its swelling
problem. Oat flour is mostly used for foods like porridge and
flatbread; it seeds are generally used in grain mixtures hav-
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Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır
ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Buğdaygiller familyasından olan çavdar, görünüm olarak
arpaya çok benzer. Taneleri buğdaya göre daha ince uzun,
kavuzları daha dar, kılçıkları da oldukça kısadır. Daha çok
ekmeklik un ve hayvan yemi olarak değerlendirilen çavdarın
bileşiminde karbonhidrat, protein, potasyum ve B vitamini
bulunur. Çavdar unundan yapılan ekmek de buğday ekmeği
gibi hafif olur. Buğday ve çavdar ununda bulunan protein
karışımları (glüten) hamurun kabararak esnek ve yumuşak
olmasını sağlar. Bu yüzden, başka tahılların unundan ekmek
yapılırken hamura buğday ya da çavdar unu katılması tavsiye edilen bir yöntemdir.
Yulaf da buğdaygiller familyasında yer alan bir tahıl ürünüdür ancak görünümü buğday, arpa ve çavdardan son
derece farklıdır. Salkım şeklindeki dağınık başaklarıyla diğer
tahıl ürünlerinden rahatlıkla ayırt edilebilir olan yulaf, çavdara
kıyasla daha yüksek bir üretim miktarına sahiptir. Daha çok
hayvan yemi olarak değerlendirilen ve bol miktarda nişasta,
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ing high nutritional value and biscuit production.

WORLD RYE PRODUCTION
AND CONSUMPTION
Most of the world production of rye which 14-15 million tons per year in average is provided by EU countries (57,8 percent) and Russia. According United States
Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service
(USDA FAS) data; 17.5 million tons in 2009/10 as the actual world rye production, receded approximately 6 million tons in 2010/11, down to 11.4 million tons. 2011/12
season it increased again and reached 12.2 million tons,
13.7 million tons in the 2012/13 season, reached 15.8
million tons in the 2013/14 season. Contrary to the other
cereals, global rye production has significantly decreased
in 2014/15 season. According to the data of USDA, being 14.5 million tons in 2014/15 season, global rye pro-
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protein, vitamin ve mineraller içeren yulaf, kabarma sorunu
nedeniyle ekmek yapımında tercih edilmez. Yulaf unundan
daha çok lapa ya da gözleme gibi yiyecekler yapılır; taneleri
ise özellikle kahvaltı için hazırlanan, besleyici değeri yüksek
tahıl karışımlarında ve bisküvi üretiminde kullanılır.

DÜNYA ÇAVDAR ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Yılda 14-15 milyon ton dolayında olan dünya çavdar üretiminin çok büyük bir bölümünü AB ülkeleri (yüzde 57,8) ve
Rusya (yüzde 24) sağlamaktadır. Amerikan Tarım Bakanlığı
Dış Tarım Servisi (USDA FAS) verilerine göre; 2009/10 sezonunda 17,5 milyon ton olarak gerçekleşen dünya çavdar üretimi, 2010/11 sezonunda yaklaşık 6 milyon tonluk
düşüşle 11,4 milyon tona gerilemiştir. 2011/12 sezonunda
yeniden artışa geçen ve 12,2 milyon tona ulaşan üretim,
2012/13 sezonunda 13,7 milyon tona, 2013/14 sezonunda
ise 15,8 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda ise di-
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duction will continue to decrease in 2015/16 season and
reduce to 13.2 million tons.
According to the estimates of USDA for 2015/16,
EU takes first place with 7.6 million tons in global rye
production of 13.2 million tons. Russia with 3.3 million
tons, Belarus with 800 thousand tons, Ukraine with
375 thousand tons, Turkey with 350 thousand tons,
and USA with 292 thousand tons and Canada with 230
thousand tons follow EU countries respectively. As to
these estimates, rye production of EU countries will decline about 1.2 million tons. The decline is expected in
Belarus and Ukraine. Production amount in Russia, USA
and Canada is likely to increase.
Majority of rye is consumed where it is produced. Therefore, consumption amount and the ranking are nearly the
same with the production. According to USDA data, the
consumption amount of rye which was around 17.1 million
tons in 2009/10 decreased by about 5 million tons to 12.5
million tons in 2010/11. In the 2011/12 season world rye
consumption which was at the level of 12.7 million tons
reached 15.2 million tons in the 2013/14 season. Rye consumption amount which decreased to 14.8 million tons
along with the decrease in production in 2014/15 season
is estimated to decline to 13,5 million tons. The consumption ranking of the countries seems to be the same with
the production ranking in 2015/16 season. According to
USDA data, the rye consumption of EU countries was
8.9 million tons in 2014/15 season. This amount will decrease to 7.8 million tons in 2015/16 season. However,
EU countries will continue to be the top in consumption
ranking in both situations.
Regarding;, it was around 17.1 million tons, it;, , reached
to 13.5 million tons and in the 2012/13 season. In the
2014/15 season again consumption is expected to remain
at 15 million tons. Largest consumption on the basis of one
country belongs to Russia as well as its production. Russia
which was assumed to have consumed 3.2 million tons
of rye in 2015/16 season is followed by Belarus with 800
thousand tons, USA with 467 thousand tons and Ukraine
with 400 thousand tons. The biggest difference between
production and consumption is that rye consumption of
USA is 175 thousand tons more than its production.

WORLD RYE TRADE
As it can be observed from production and consumption
data majority of rye is consumed in the country it is produced or a very small amount is exported to neighbouring
countries. Therefore, the global rye trade is only around
407 thousand tons in the 2014/15 season. This amount is
estimated to reach 380 thousand tons in 2015/16 season.
Approximately half of the global rye trade in 2014/15
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ğer tahıl ürünlerinin aksine çavdarın üretimi dünya genelinde
düşmüştür. USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda 14,5
milyon ton seviyesinde kalan dünya çavdar üretimi, 2015/16
sezonunda da düşüşünü devam ettirecek ve 13,2 milyon
tona gerileyecek.
USDA’nın 2015/16 sezonuna dönük tahminlerinde, AB
ülkelerinin 7,6 milyonluk üretimle, 13,2 milyon tonluk dünya
çavdar üretiminde ilk sırada yer aldığı görülmektedir. AB ülkelerini 3,3 milyon tonla Rusya, 800 bin tonla Belarus, 375
bin tonla Ukrayna, 350 bin tonla Türkiye, 292 bin tonla ABD
ve 230 bin tonla Kanada takip etmektedir. Bu tahminlere
göre AB ülkelerinin çavdar üretimi, 2014/15 sezonuna kıyasla yaklaşık 1,2 milyon ton daha düşük olacak. Düşüşün
beklendiği diğer iki ülke Belarus ve Ukrayna. Rusya, ABD ve
Kanada’nın üretiminde ise bir miktar artış söz konusu.
Çavdarın çok önemli bir bölümü üretildiği bölgede tüketilmektedir. Bu yüzden çavdar tüketim miktarı ve sıralaması üretimle hemen hemen aynıdır. USDA verilerinde;
2009/10 sezonunda 17,1 milyon ton civarında gerçekleşen dünya çavdar tüketiminin, 2010/11 sezonunda
yaklaşık 5 milyon ton düşüşle 12,5 milyon tona gerilediği görülmektedir. 2011/12 sezonunda da 12,7 milyon
ton seviyelerinde seyreden tüketim, 2012/13 sezonunda
13,5 milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 15,2 milyon
tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda, üretimdeki düşüşe
paralel olarak 14,8 milyon tona gerileyen çavdar tüketiminin, 2015/16 sezonunda da 13,5 milyon tona gerileyeceği tahmin edilmektedir.
2015/16 sezonunda ülkeler bazında tüketim sıralamasının, üretimdeki sıralama ile hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda AB
ülkelerinin gerçekleştirdiği çavar tüketimi 8,9 milyon tondur.
2015/16 sezonunda ise bu oran 7,8 milyon ton seviyesine
gerileyecek. Ancak her iki durumda da AB ülkeleri tüketim sıralamasında ilk sırada yer almaya devam edecek. Tek
ülke bazında en büyük tüketim, üretimde de olduğu gibi
Rusya’ya aittir. 2015/16 sezonunda 3,2 milyon tonluk çavdar tüketimi gerçekleştireceği tahmin edilen Rusya’yı, 800
bin tonla Belarus, 467 bin tonla ABD, 400 bin tonla Ukrayna takip etmektedir. Üretim ile tüketim arasındaki en önemli
farklılık ise ABD’nin çavdar tüketiminin, birçok tahıl ürününün aksine, üretiminden 175 bin ton daha fazla olmasıdır.

DÜNYA ÇAVDAR TİCARETİ
Üretim ve tüketim verilerinden de anlaşıldığı gibi çavdarın
büyük bir bölümü üretildiği ülkede tüketilmekte; çok küçük
bir miktarı ise komşu ülkelere ihraç edilmektedir. Bu yüzden
dünya ticaretine konu olan çavdar miktarı, 2014/15 sezonunda sadece 407 bin ton civarında kalmıştır. 2015/16 sezonunda ise bu miktarın 380 bin tona gerileyeceği tahmin
edilmektedir.
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season, (175 thousand tons) were exported by EU countries. It is estimated that export amount of EU countries
will decrease to 150 thousand tons. Both ways, EU will
be top in exports as in production and consumption.
Russia taking the first place in the world rye export,
in 2011/12 season exported 110 thousand tons and
ranked in the second place in 2013/14 season. It is estimated that Russia will continue to be the second with
100 thousand tons in 2015/16 season. Canada which
exported 89 thousand tons in 2014/15 season and lost
its place to Russia with this amount is estimated to share
the second place with Russia with 100 thousand tons.
As it is understood from the difference between production and consumption, the largest share of imports
of rye is in the United States. Rye import amount carried out in the USA in 2014/15 season is 262 thousand
tons. This is estimated to be around 200 thousand tons
in 2015/16 season. In global rye imports in 2015/16 season, EU countries follow USA in import with 50 thousand
tons, with 25 thousand tons Japan and Israel.

WORLD OATS PRODUCTION
AND CONSUMPTION
An important part of production of oats that the annual average is around 22-23 million tons is offered by EU, Russia
and Canada. According to USDA data; 23.5 million tons in
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2014/15 sezonunda dünya ticaretine konu olan çavdar
miktarının yarısına yakınını (175 bin ton) AB ülkeleri ihraç
etmiştir. 2015/16 sezonunda da AB’nin ihraç miktarının
150 bin tona gerileyeceği tahmin edilmektedir. Her iki durumda da AB, üretim ve tüketimde olduğu gibi ihracatta da
ilk sırada yer almaya devam edecek.
2011/12 sezonunda dünya çavdar ihracatında ilk sırada
yer alan Rusya, 2014/15 sezonunda 110 bin tonluk ihracatla ikinci sırada yer almıştır. Rusya’nın 2015/16 sezonunda da 100 bin tonla ikinci sırada kalmaya devam edeceği
tahmin edilmektedir. 2014/15 sezonunda 89 bin tonluk
ihracat gerçekleştiren ve bu miktarla dünya çavdar ihracatındaki ikinciliğini Rusya’ya kaptıran Kanada’nın, 2015/16
sezonunda da 100 bin tonluk ihracatla ikinciliği Rusya ile
paylaşacağı tahmin ediliyor.
Üretim ve tüketim arasındaki farktan da anlaşılacağı üzere
dünya çavdar ithalatında en büyük pay ABD’ye aittir. ABD’nin
2014/15 sezonunda gerçekleştirdiği çavdar ithalatı 262 bin
tondur. Bunun 2015/16 sezonunda da 200 bin ton civarında
olacağı tahmin edilmektedir. 2015/16 sezonunda dünya çavdar ithalatında ABD’yi 50 bin tonla AB ülkelerinin, 25’er bin
tonla Japonya ve İsrail’in takip edeceği tahmin edilmektedir.

DÜNYA YULAF ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Yılda ortalama 22-23 milyon ton dolayında olan dünya
yulaf üretiminin önemli bir bölümünü AB, Rusya ve Kanada
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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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2009/10 realized as the actual world oat production, receded
approximately 4 million tons in 2010/11, down to 19.6 million
tons. Production reaching 22.3 million tons in the 2011/12
season, decreased to 21.1 million tons in the 2012/13 season, and in 2013/14 season started to increase again and
reached to 23.5 million tons. Global oat production amount
which reduced and remained at 22.4 million tons is estimated
to be around this level (22.8 million tons) in 2015/16 season.
Regarding the country ranking in terms of estimates for
2015/16 season, EU countries are in the first place with
7.7 million tons as in rye production. EU countries were in
the first place with 7.8 million tons in 2014/15 season. EU
countries are followed by Russia with 5 million tons, Canada with 3.3 million tons, Australia with 1.3 million tons and
USA, Chile with 760 thousand tons, China with 600 thousand tons and Argentina 485 thousand tons. Expectations
are the lowest for Russia and Ukraine compared to 2014/15
season. It is estimated that Russia which produced 5.2 million tons of oats in 2014/15 season will remain at 5 million tons in 2015/16 season; Ukraine which produced 610
thousand tons in 2014/15 season will have a loss of 235
thousand tons in 2015/16 season. The highest production
expectation is belong to Canada. Canada which made a
production of 2.9 million tons in 2014/15 season is expected to produce 3.3 million tons in 2015/16 season.
The consumption of oats is intense where it is produced and shows a similar table with production as in
rye consumption. It is seen that oats consumption is
around 21-24 million tons in the whole world. 2010/11
world consumption of around 21 million tons of oats increased to 22 million tons in the 2011/12 season and
has declined to 21.9 million tons in the 2012/13 season.
In 2013/14 season, an increase of about 2 million tons
reaching to 23 million tons, in the season 2014/15 world
consumption of oats is expected to remain at the level of
22.4 million tons. Estimates show that production will increase and reach to 22,8 million tons in 2015/16 season.
In 2014/15 season, the largest share in total world consumption of 22.4 million belongs to the EU countries with
7.6 million tons of consumption (as it is also the same
in production). EU countries are estimated to maintain
its production amount and its place in global ranking in
2015/16 season. EU countries are expected to be followed with consumption of 5.1million tons by Russia, with
consumption of 2.8 million tons by USA, 1.6 million tons
of consumption by Canada and with 900 thousand tons of
consumption by Australia in 2015/16 season. Compared
to 2014/15 season, the highest increase is expected to be
in USA with 404 thousand tons, Chile with 200 thousand
tons; and the lowest will be Ukraine with 225 thousand
tons and Russia with 100 thousand tons.
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sağlamaktadır. USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda
23,5 milyon ton olarak gerçekleşen dünya yulaf üretimi,
2010/11 sezonunda yaklaşık 4 milyon tonluk düşüşle 19,6
milyon tona gerilemiştir. 2011/12 sezonunda 22,3 milyon
tona ulaşan üretim, 2012/13 sezonunda 21,1 milyon tona
gerilemiş, 2013/14 sezonunda ise yeniden artışa geçerek
23,5 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda yeniden
gerileyen ve 22,4 milyon ton seviyesinde kalan dünya yulaf
üretiminin, 2015/16 sezonunda da hemen hemen bu seviyelerde (22,8 milyon ton) kalacağı tahmin edilmektedir.
2015/16 sezonu tahminlerinde ülke sıralamasına baktığımızda; AB ülkelerinin 7,7 milyon tonla, çavdar üretiminde olduğu gibi, ilk sırada yer aldığını görüyoruz. AB ülkeleri
2014/15 sezonunda da 7,8 milyon tonla ilk sıradaydı. AB
ülkelerini 5 milyon tonla Rusya, 3,3 milyon tonla Kanada,
1,3’er milyon tonla Avustralya ve ABD, 760 bin tonla Şili,
600 bin tonla Çin ve 485 bin tonla Arjantin takip etmektedir.
Rusya ve Ukrayna, 2014/15 sezonuna kıyasla üretimdeki
düşüş beklentisinin en yüksek olduğu iki ülke konumunda.
2014/15 sezonunda 5,2 milyon ton yulaf üreten Rusya’nın,
2015/16 sezonunda 5 milyon tonda kalacağı; 2014/15 sezonunda 610 bin ton üretim gerçekleştiren Ukrayna’nın ise
2015/16 sezonunda 235 bin ton civarında kayıp yaşayacağı
tahmin edilmektedir. En yüksek üretim beklentisi Kanada’ya
aittir. 2014/15 sezonunda 2,9 milyon tonluk üretim gerçekleştiren Kanada’nın 2015/16 sezonunda üretimini 3,3 milyon tona çıkaracağı tahmin edilmektedir.
Çavdarda olduğu gibi yulafta da tüketim, üretimin gerçekleştirildiği bölgelerde yoğunlaşmakta ve üretimdekine benzer bir tablo sergilemektedir. Genel olarak dünya genelinde
21-24 milyon ton arasında bir yulaf kullanımının olduğu gözükmektedir. 2010/11 sezonunda 21 milyon ton civarında
olan dünya yulaf tüketimi, 2011/12 sezonunda 22 milyon
tona yükselmiş, 2012/13 sezonunda ise 21,9 milyon tona
gerilemiştir. 2013/14 sezonunda yaklaşık 2 milyon tonluk
artışla 23 milyon tona ulaşan dünya yulaf tüketimi, 2014/15
sezonunda ise 22,4 milyon ton seviyelerinde kalmıştır. Tahminler, 2015/16 sezonunda üretimin bir miktar artarak 22,8
milyon ton civarına ulaşacağı yönünde.
2014/15 sezonundaki 22,4 milyonluk toplam dünya tüketiminde en büyük pay, 7,6 milyon tonluk tüketim miktarıyla
(üretimde de olduğu gibi) AB ülkelerine aittir. AB ülkelerinin
2015/16 sezonunda da bu üretim miktarını ve dünya üretim tablosundaki birinciliğini koruyacağı tahmin edilmektedir.
2015/16 sezonunda AB ülkelerini 5,1 milyon tonluk tüketimle Rusya, 2,8 milyon tonluk tüketimle ABD, 1,6 milyon tonluk
tüketimle Kanada ve 900 bin tonluk tüketimle Avustralya’nın
takip edeceği tahmin edilmektedir. Yulaf tüketiminde 2014/15
sezonuna kıyasla en büyük artışın 404 bin tonla ABD ve 200
bin tonla Şili’de; en yüksek düşüşün ise 225 bin tonla Ukrayna
ve 100 bin tonla Rusya’da gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
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WORLD OATS TRADE
Amount of rye in the world trade is very small as in oats
production. Every year average 2 million tons of oats are exported and imported. In world oats trade, the largest export
share belongs to Canada. Canada is the country almost realizing more than 70 percent of oats exports of the world. It is
foreseen for Canada to perform an oats export of 1.7 million
tons in 2014/15 season, to realize 1.6 million tons for 2015/16
season. Canadian oats exports are followed by Australia with
350 thousand tons and EU countries with 150 million tons.
A similar table in the eats export table of the world is
seen in the oats imports. Referring to the world oats imports, it is seen that almost all of the world's imports are
performed by the United States. 1.7 million tons of oats
import in the 2014/15 season is expected to perform the
import of 1.6 million tons in 2014/15 season. In world
oats import USA is followed by China with 250 thousand
tons, Mexico with 100 thousand tons and Japan with 80
thousand tons.
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DÜNYA YULAF TİCARETİ
Çavdarda olduğu gibi yulafta da dünya ticaretine konu olan
miktar çok azdır. Her yıl ortalama 2-2,5 milyon ton yulaf, ihraç
ve ithal edilmektedir. Dünya yulaf ticaretinde, en büyük ihracat payı Kanada’nındır. Kanada, dünya yulaf ihracatının yüzde
70’inden fazlasını gerçekleştiren ülke konumundadır. 2014/15
sezonunda 1,7 milyon ton yulaf ihracatı gerçekleştiren
Kanada’nın, 2015/16 sezonunda da 1,6 milyon ton civarında
bir ihracat gerçekleştireceği tahmin edilmektedir. 2015/16 sezonuna yönelik yulaf ihracatı tahminlerinde Kanada’yı 350 bin
tonla Avustralya, 150 milyon tonla AB ülkeleri takip etmektedir.
Yulaf ihracatındaki tabloya benzer bir tablo da dünya yulaf
ithalatında karşımıza çıkmaktadır. Yulaf ithalatına bakıldığında,
dünya ithalatının neredeyse tamamının ABD tarafından yapıldığı görülmektedir. 2014/15 sezonunda 1,7 milyon ton yulaf
ithalatı gerçekleştiren ABD’nin, 2015/16 sezonunda da 1,6
milyon ton ithalat gerçekleştireceği tahmin edilmektedir. Dünya yulaf ithalatında ABD’yi 250 bin tonluk ithalatla Çin, 100
bin tonla Meksika ve 80 bin tonla Japonya takip etmektedir.
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RYE AND OATS PRODUCTION IN TURKEY
Rye and oats cultivation areas in Turkey; come after
wheat, barley, maize and rice. Rye cultivation area in Turkey
in 1960 which was 670 thousand hectares has dropped to
242 thousand hectares in 1987. Products derived from this
area were approximately 380 thousand tons, according to
1987 data. The present contraction in cultivation areas has
been continued till today and in 2011 they were decreased
to 128 thousand hectares. Cultivation areas which showed
some increase in 2012 reaching to 143 thousand hectares
remained at 138 thousand hectares in 2013 and decreased
to 115 thousand tons in 2014.
Despite the contraction of cultivation areas the increase
in productivity has been effective in increasing production.
According to the data of Turkey Statistical Institute (TSI),
rye production which was 220 thousand tons of in Turkey
in 2001, reached to 270 thousand tons in 2004, 343
thousand tons in 2009, and in 2013 365 thousand tons.
However, a significant decrease has been realized in 2014
and rye production of Turkey remained at 300 thousand
tons. Productivity showed an increase of 38 percent in the
last 10 years and reached to 261 kg in 2014 while it was
189 kg in 2004.
Oats cultivation area in Turkey is much lower when
compared to rye. Between 1938 and 1960, there was a
steady increase in oats cultivation areas and began narrowing in subsequent years. In 1938, an oats cultivation
area which was 248 thousand hectares has reached to
430 thousand hectares in 1960. However, a narrowing
began in cultivation areas since 1960 and in 1975 decreased to 260 thousand hectares, 153 thousand hectares in 2000, in 2012 to 89 thousand hectares which was
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TÜRKİYE’DE ÇAVDAR VE YULAF ÜRETİMİ
Türkiye’de çavdar ve yulaf ekim alanları; buğday, arpa,
mısır ve pirincin gerisinden gelmektedir. Türkiye'de 1960
yılında 670 bin hektar olan çavdar ekim alanı, 1987'de
242 bin hektara kadar düşmüştür. Bu alandan elde edilen
ürün 1987 verilerine göre 380 bin ton dolayındadır. Ekim
alanlarındaki daralma günümüze kadar devam etmiş ve
2011 yılında 128 bin hektara kadar düşmüştür. 2012 yılında bir miktar artış göstererek 143 bin hektara ulaşan
ekim alanı, 2013’te 138 bin hektarda kalmış, 2014 yılında
ise 115 bin hektara gerilemiştir.
Ekim alanlarındaki daralmaya rağmen verimlilikte yaşanan artış, üretimin artışında etkili olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2001 yılında 220
bin ton olan Türkiye çavdar üretimi, 2004 yılında 270 bin
tona, 2009 yılında 343 bin tona, 2013 yılında ise 365 bin
tona ulaşmıştır. Ancak 2014 yılında önemli bir gerileme
yaşanmış ve Türkiye’nin çavdar üretimi 300 bin ton seviyesinde kalmıştır. Verimlilik ise son 10 yılda yüzde 38
civarında artış göstermiş, 2004 yılında dekara 189 kg
olan verimlilik 2014 yılına 261 kg’a ulaşmıştır.
Türkiye’de çavdara kıyasla yulaf ekim alanları çok
daha düşüktür. 1938-1960 arasında yulaf ekim alanlarında istikrarlı bir artış söz konusu iken sonraki yıllarda
ekim alanları daralmaya başlamıştır. 1938'de 248 bin
hektar olan yulaf ekim alanları, 1960'ta 430 bin hektara
kadar ulaşmıştır. Ancak 1960’tan itibaren daralma başlamış ve ekim alanları 1975'te 260 bin hektara, 2000
yılında 153 bin hektara, 2012 yılında ise 89 bin hektar
gibi çok küçük bir alana gerilemiştir. 2013 yılında 92 bin
hektar olan Türkiye’nin yulaf ekim alanı, 2014'te bir miktar artarak 94 bin hektara ulaşmıştır.
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a very small area. In 2013 the cultivation are of oats was
93 thousand hectares and in 2014 it reached to 94 thousand hectares with an increase.
The production parallel to the cultivation area has increased in recent years and was followed by a steady
decline for the next years. In 1964 oats production was
reached to 550 thousand tons, 355 thousand tons in
1980 and dropped to 270 thousand tons in 1990. Since
the 1990s, stability has not been achieved in the manufacturing and in 2000 production which was realized as
314 thousand tons fell to 189 thousand tons in 2007, increased in the following years and in 2012 reached to 210
thousand tons. In 2013, 235 thousand tons of oats production occurring in 2014 season remained at 210 thousand tons. Despite the contraction experienced in the cultivation area of oats in recent years, the increase of yield
in the rye like oats prevents the decrease in production.

Ekim alanına paralel olarak üretim, alanın arttığı yıllarda artmış, sonraki yıllarda ise sürekli bir düşüş seyri
izlemiştir. 1964 yılında 550 bin tona kadar ulaşan yulaf
üretimi, 1980'de 355 bin tona, 1990'da 270 bin tona
düşmüştür. 1990'lı yıllardan bu yana da üretimde bir istikrar yakalanamamış ve 2000 yılında 314 bin ton olarak
gerçekleşen üretim, 2007'de 189 bin tona kadar gerilemiş, sonraki yıllarda yeniden artışa geçmiş ve 2012
yılında 210 bin tona ulaşmıştır.
2013 yılında da devam eden artış nedeniyle üretim 235
bin tona ulaşmış, ancak 2014 yılında yeniden gerileme
yaşanmış ve Türkiye’nin yulaf üretimi 210 bin tonda kalmıştır. Çavdarda olduğu gibi yulafta da son yıllarda ekim
alanlarında yaşana daralmaya rağmen verimin artması,
üretimdeki düşüşlerin bir miktar önüne geçmektedir.

TÜRKİYE ÇAVDAR VE YULAF TİCARETİ

Rye and oats trade of Turkey is highly limited. Realizing
the highest rye export with 2 thousand 719 tons in 2012,
Turkey realized the highest rye import with 67 thousand 122
tons in 2005. Importing 18 thousand 11 tons in 2007 and
15 thousand 562 tons in 2007, Turkey has not exported
or imported rye in the last 10 years except these seasons.

Türkiye’nin çavdar ve yulaf ticareti son derece sınırlıdır. En yüksek çavdar ihracatını 2 bin 719 tonla 2012
yılında gerçekleştiren Türkiye, en yüksek çavdar ithalatını ise 67 bin 122 tonla 2005 yılında gerçekleştirmiştir.
2007 yılında 18 bin 11 ton, 2007 yılında ise 15 bin 562
ton çavdar ithal eden Türkiye, son 10 yıl içerisinde bu
dönemler hariç önemli bir çavdar ihracatına ve ithalatına
başvurmamıştır.

While Turkey nearly has not export data for oats, oats
import is more steady compared to rye. Having the
highest oats export with 248 thousand tons in 2008,
Turkey imports 1-11 thousand tons every year. Import
amount has decreased below 1 thousand (800 tons)
only in 2013 and 2014 years.

Yulafta, Türkiye’nin ihracatı yok denecek düzeyde iken,
ithalatı çavdara göre daha istikrarlıdır. En yüksek yulaf ihracatını 248 tonla 2008 yılında gerçekleştiren Türkiye, buna
karşılık her yıl bin ile 11 bin ton arasında yulaf ithal etmektedir. Son 10 yıl içerisinde sadece 2013 ve 14 yıllarında,
ithalat bin tonun altına (800 tona) gerilemiştir.

RYE AND OATS TRADE IN TURKEY

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

December • Aralık 2015

87

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

88

December • Aralık 2015

MILLER MAGAZINE

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

GRAIN AND FLOUR MARKET IN
INDONESIA AND PHILIPPINES
Endonezya ve Filipinler'de
Tahıl ve Un Pazarı
In Indonesia and the Philippines, the trade is mainly based on cereals import. The most imported product of both countries is also
wheat grain. In those countries where there is no wheat production, demand for flour-based products is rapidly growing and this
increases the import amount. Considering the amount of imports,
it is possible to say that in the last 10 -year period demands increased by 60 percent in Indonesia, by around 100 percent in the
Philippines. This demand milling enables the growth and development of the milling industry.
Endonezya ve Filipinler’de tahıl ürünlerinde, ithalat ağırlıklı bir ticaret söz konusudur. Her iki ülkenin de en fazla ithal ettiği tahıl ürünü
buğdaydır. Buğday üretiminin olmadığı bu ülkelerde, buğday unu
bazlı ürünlere olan talep hızla artmakta, bu da yapılan ithalatı artırmaktadır. İthalat miktarlarına bakıldığında, son 10 yıllık süreçte talebin Endonezya’da yüzde 60, Filipinler’de ise yüzde 100 civarında
arttığını söylemek mümkündür. Bu talep değirmencilik endüstrisinin
büyümesine ve gelişmesine de öncülük etmektedir.
Located between Southeast Asia
and Australia and consisting of a number of islands, Indonesia is adjacent to
Malaysia in east, Papua New Guinea
in North. Indian Ocean extends on
its south and west. Indonesia, which
has about 13 thousand islands, has
fairly large forests and mountains, and
a volcanic land. According to World
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Güneydoğu Asya ve Avustralya arasında yer alan ve çok sayıda adadan
oluşan Endonezya, kuzeyde Malezya,
doğuda ise Papua Yeni Gine ile komşudur. Batısında ve güneyinde Hint Okyanusu uzanmaktadır. Yaklaşık 13 bin
adaya sahip olan Endonezya oldukça
geniş ormanlara ve dağlık, volkanik bir
araziye sahiptir. CIA tarafından hazırla-
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Factbook prepared by the CIA, Indonesia which has an
estimated population of 256 million is also the world's
4th most populous country. The country, rich in mineral
resources, is one of three countries having the world's
largest coal reserves.

nan World Factbook’a göre, tahmini olarak 256 milyonluk
nüfusa sahip olan Endonezya, bu nüfusuyla dünyanın en
kalabalık 4. ülkesi konumundadır. Maden kaynakları bakımında da zengin olan ülke, dünyanın en büyük kömür
rezervlerine sahip üç ülkesinden biridir.

Overseas neighbors the Philippines consisting of about
7100 islands are Taiwan and China in the north, Vietnam
in the west. Approximately 100 million people live in the
country with a tropical climate. Population is concentrated in the center of the capital of Manila and neighboring
regions in Luzon; population is scattered sparsely in Mindanao, Negros and other southern islands. 44.4 % of the
population lives in urban areas. The majority of workers
go to work abroad either permanently or temporarily.

Yaklaşık 7100 adadan oluşan Filipinler’in denizaşırı
komşuları kuzeyde Tayvan ve Çin, batıda ise Vietnam’dır.
Tropikal bir iklime sahip olan ülkede, yaklaşık 100 milyon
kişi yaşamaktadır. Nüfus, başkent Manila ve komşu bölgesi olan merkezi Luzon’da yoğunlaşmıştır; Mindanao,
Negros ve diğer güney adalarında nüfus dağınık, seyrek
yerleşiktir. Nüfusun % 44,4’ü kentlerde yaşamaktadır. İşçilerin büyük bir kısmı ise sürekli ya da geçici olarak yurt
dışında çalışmaya gitmektedirler.

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
Gaining independence in 1945, Indonesia set economic
targets after the big economic problems of the 1950s and
1960s with 5-year development plans. Stable manner of
the country’s economic management allows it to be in a
steady growth. This growth has occurred in the rate of 6
% per annum over the period of 1970-96. Being one of
the poorest countries In the 1960s, Indonesia became in
1996 with an income of $ 1,150 per person. Listed among
East’s leading countries of the Far East with its Rich natural
resources, 240 million-population and the growth performance it showed in the last 25 years we have left behind,
Indonesia has gathered the attention of the financial environment with the crisis in mid-1997. The influence of the
crisis in Asian countries had been quite effective. Average
annual growth between 1997 and 2001 after the crises
was -% 0.17. Today, the balance of the Indonesian economy is regarded as quite good and is emerging thanks to
these sectors playing an important role. Agriculture including abattoirs, fisheries and forestry maintains its traditional
position as the leading occupation in terms of employment
and production.
The Philippines is among the emerging economies of
South -East Asia. While implementing market economy
as economic policy, regulatory mechanisms for consumer protection are used in several sectors. According to
IMF data, it is estimated with that by 2014 GDP is 284.6
billion US$, while per capita income is at 2,862 US dollars. Experienced growth rate of GDP is 6.1% for 2014.
By 2014, the service sector in Philippines constitutes
57.3 %, the industrial sector constitutes 31.4 % and the
agricultural sector constitutes 11.3% of Real Gross Domestic Product. Growing sector in recent years has been
the services sector, especially the financial sector. The
share of the agricultural sector is variable because it depends on weather conditions. Depending on the private
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GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
1945’te bağımsızlığını kazanan Endonezya, 1950’li ve
1960’lı yıllarda yaşadığı büyük ekonomik sorunların ardından ekonomik hedeflerini 5 yıllık kalkınma planları ile
belirlemektedir. Ekonomik idarenin kararlı bir şekilde yürütülmesi, ülkenin istikrarlı bir büyüme oranı tutturmasını
sağlamıştır. Bu büyüme oranı 1970-96 döneminde yıllık
% 6’nın üzerinde gerçekleşmiş; 1960’larda fakir ülkeler
sınıfında yer alan Endonezya, 1996 yılında gerçekleştirdiği 1.150 dolarlık kişi başına gelirle orta gelirli ülkeler
sınıfına girmiştir. Zengin doğal kaynakları, 240 milyon
nüfusu ve geride bıraktığımız son 25 yılda gösterdiği büyüme performansı ile Uzak Doğu’nun önde gelen ülkeleri arasında sayılan Endonezya, 1997 yılı ortalarında baş
gösteren Asya Krizi ile mali çevrelerin dikkatini üzerinde
toplamıştır. Asya krizinin ülkedeki etkileri oldukça şiddetli olmuştur. Kriz sonrasında 1997-2001 yılları arasındaki
yıllık ortalama büyüme -% 0,17 olmuştur. Bugün ise Endonezya ekonomisinin dengeleri oldukça iyi olarak kabul
görmektedir.
Ülkede hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık da dâhil olmak üzere tarım, geleneksel olarak istihdam ve üretim
açısından önde gelen uğraş olma konumunu sürdürmektedir.
Filipinler ise Güney-Doğu Asya’nın gelişmekte olan ülkeleri arasındadır. Ülke, ekonomi politikası olarak pazar
ekonomisini uygulamakla birlikte, bir kaç sektörde tüketiciyi korumaya yönelik düzenleyici mekanizmalar da kullanmaktadır. IMF verilerine göre; 2014 yılı itibarıyla ülkenin
GSYİH’sının 284,6 milyar dolar, kişi başına milli gelirinin
ise 2.862 dolar seviyesinde gerçekleşmiş olduğu tahmin
edilmektedir. GSYİH’da yaşanan büyüme oranı ise 2014
yılı için % 6,1’dir.
2014 yılı itibarıyla Filipinler’de Gayri Safi Yurt İçi
Hasıla’nın % 57,3’ünü hizmet sektörü, % 31,4’ünü sa-
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consumption, the growth rate of the country’s GDP in the
period of 2016-19 is expected to be 6% per annum on
average.

ROLE AND IMPORTANCE OF AGRICULTURE
According to the CIA World Factbook, agriculture
meets 13.7 percent of Indonesian economy. Wide and
fertile soil has led Indonesia to be one of the leading
countries in the production of various agricultural products. Although the share of agriculture in the economy
has decreased the last few years it continues to be a
source of livelihood of many Indonesians. That about 45
percent of the working population is employed in agriculture in Indonesia is the biggest indicator.
Agricultural enterprises in the country can be divided
into three in general terms. These are the first small-scale
agricultural land owned by families. Mainly rice cultivation is done and traditional farming methods are used
largely in the land. Second one is small-scale businesses
producing export-oriented products, and the third one is
foreign-owned and private large-scale farmlands. These
Large-scale farmlands are also generally cultivating products for export.
The rapid growth of the country's population has led
to the government’s orientation towards self-sufficiency policy. For this purpose, the rate of arable land has
been tried to increase and agriculture technics have
been modernized by using the fertilizer and improved
seeds. The development of irrigation systems as well
as training for farmers is one of the studies conducted
for this purpose. Production of rice regarded as basic
food is increasing and approaching levels to meet domestic demand.
Agricultural meets 13.7 percent of the economy in
Philippines. About 30 percent of the population in Philippines lives in rural areas and about 70 percent of the
country's workforce is employed in agriculture. Although
agriculture is an important source of employment in the
country compared to the manufacturing industry the
share of GDP has declined in recent years. Although agricultural exports constituted all of the country’s exports
in the past it constitutes only 3% of external revenue in
recent years.
The basic agricultural products in the Philippines are
rice, corn, coconut, sugarcane, bananas, pineapples,
coffee, cassava and tobacco. Rice has an important
place among the primary food sources of the population. Rice production has increased steadily since the
1950s; also product improvement has been provided
with fertilizers.
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nayi sektörü, 11,3’ünü tarım sektörü oluşturmaktadır.
Son yıllarda gelişen sektör; hizmetler sektörü, özellikle
de mali sektör olmuştur. Tarım sektörünün payı ise hava
koşullarına bağlı olması nedeniyle değişkendir. 2016-19
döneminde ülkedeki GSYİH’nin büyüme oranının, özel
tüketime bağlı olarak yıllık ortalama % 6 düzeyinde olması beklenmektedir.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
CIA World Factbook’a göre, tarım Endonezya ekonomisinin yüzde 13,7’sini karşılamaktadır. Geniş ve verimli
toprakları Endonezya’nın çeşitli tarım ürünlerinin üretiminde önde gelen ülkelerden biri olmasını sağlamıştır. Tarımın ekonomideki payı, son birkaç yılda düşüş göstermiş
olsa da birçok Endonezyalının geçim kaynağı olmaya devam etmektedir. Endonezya’da çalışan nüfusun yaklaşık
yüzde 45’inin tarımda istihdam ediliyor olması da, bunun
en büyük göstergesidir.
Ülkedeki tarımsal işletmeler genel olarak üçe ayrılmaktadır. Bunların birincisi, küçük ölçekli tarım arazilerini işleten aile çiftliklerinden oluşmaktadır. Bu arazilerde ağırlıklı
olarak pirinç ekimi yapılmakta ve büyük ölçüde geleneksel tarım yöntemleri kullanılmaktadır. İkincisi ihracata yönelik ürünler yetiştiren küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.
Üçüncüsü ise geniş tarım arazilerini işleyen, yerli veya
yabancı sermayeli büyük ölçekli tarımsal işletmelerdir. Bu
işletmeler de genel olarak ihracata yönelik ürünler yetiştirmektedir.
Endonezya’da nüfusun hızla artması, hükümetin kendi
kendine yetme politikalarına yönelmesine neden olmuştur. Bu amaçla, ekilebilir arazi oranı artırılmaya çalışılmış
ve tarım tekniklerinde modernleşmeye gidilerek gübre ve
geliştirilmiş tohumlar kullanılmaya başlanmıştır. Sulama
sistemlerinin geliştirilmesi ve çiftçiler için eğitimler düzenlenmesi de bu amaçla yapılan çalışmalardandır. Ülkede,
temel gıda sayılan pirincin üretimi giderek artmakta ve iç
talebi karşılayabilecek seviyeye yaklaşmaktadır.
Filipinler’de ise tarım, ülke ekonomisinin yüzde 13,7’sini
karşılamaktadır. Filipinler nüfusunun yaklaşık yüzde 70’i
kırsal alanlarda yaşamakta ve ülkedeki iş gücünün yaklaşık yüzde 30’u tarımda istihdam edilmektedir. Tarım,
imalat sanayine göre ülkenin önemli istihdam kaynağı olmasına rağmen, GSYİH’daki payı son yıllarda azalmıştır.
Tarımsal ihracat, önceleri ülke ihracatının tamamını teşkil
etmişse de, son dönemde yalnızca dış gelirlerin % 3’ünü
oluşturmaktadır.
Filipinler’de üretimi gerçekleştirilen temel tarım ürünleri
pirinç, mısır, Hindistan cevizi, şeker kamışı, muz, ananas,
kahve, manyok ve tütündür. Halkın temel besin kaynakları arasında pirincin önemli bir yeri vardır. Pirinç üretimi
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GRAIN PRODUCTION AND
CONSUMPTION OF INDONESIA
Like many Asian countries, rice stands out among the
cereal products produced in Indonesia. With rice production exceeding 30 million tons, the country is among the
top three in global production ranking. According to the
USDA, the country's rice production has remained between 34 and 38 million tons. In the last 10 in the season, the lowest production level of 34.8 million tons in the
2004/05 season, the highest production was realized at
38.3 million tons in 2008/09 season. According to the
USDA, Indonesia’s rice production which was, 36.3 million tons in 2013/14 season, declined to 35.7 million tons
in 2014/15 season. The expectation facing the 2015/16
season is that production will rise to a new level of 36.3.
Although the country takes part as the first three countries
in the world rice production, the production that it realized
cannot meet the consumption in the domestic market all
the time. Especially while production remained 35-36 million tons in the last 6 season the consumption was over 38
million tons. According to the USDA, Indonesia's rice consumption which is 35.8 million tons in 2004/05 season has
increased 36.3 million tons in 2007/08, 37.1 million tons in
2008/09 and 38 million tons in the following seasons. The
consumption which was38.5 million tons in2013/14 and
2014/15 seasons is estimated to rise to38.6 million tons
in 2015/16 season.
The other featured product in Indonesia’s grain production is corn. The country is among the first 15 countries
in the world corn production. But the country's produc-
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1950’li yıllardan itibaren giderek artmakta, gübrelemeyle
de üretimde iyileştirme sağlanmaktadır.

ENDONEZYA’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Birçok Asya ülkesi gibi Endonezya’da da üretilen tahıl
ürünleri arasında pirinç öne çıkmaktadır. Ülke, 30 milyon
tonu aşan üretimiyle dünya pirinç üretimi sıralamasında,
ilk üç arasında yer almaktadır. USDA verilerine göre ülkenin pirinç üretimi 34 ile 38 milyon ton arasında seyretmektedir. Son 10 sezondaki en düşük üretim miktarı
34,8 milyon tonla 2004/05 sezonunda, en yüksek üretim
ise 38,3 milyon tonla 2008/09 sezonunda gerçekleşmiştir. USDA verilerine göre 2013/14 sezonunda 36,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşen Endonezya’nın pirinç
üretimi, 2014/15 sezonunda 35,7 milyon ton seviyesine
gerilemiştir. 2015/16 sezonuna dönük beklenti ise üretimin yeninden 36,3 seviyesine yükseleceği yönündedir.
Ülke dünya pirinç üretiminde ilk üçte yer alsa da, gerçekleştirdiği üretim, iç pazardaki tüketimi her zaman karşılayamamaktadır. Özellikle son 6 sezondur üretim 35-36
milyon ton seviyesinde kalırken, tüketim 38 milyon tonun
üzerinde seyretmiştir. USDA verilerine göre 2004/05 sezonunda 35,8 milyon ton olan Endonezya’nın pirinç tüketimi, 2007/08 sezonunda 36,3 milyon tona, 2008/09
sezonunda 37,1 milyon tona, sonraki sezonlarda ise 38
milyon tonun üzerine çıkmıştır. 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında 38,5 milyon ton olan tüketimin, 2015/16 sezonunda 38,6 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir.
Endonezya’nın tahıl üretiminde öne çıkan diğer ürün
mısırdır. Ülke dünya mısır üretimi sıralamasında ilk 15 ülke

MILLER MAGAZINE

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

tion depends on weather conditions and it is not possible
to talk of a steady increase. Overall, the production has
remained between 6 and 10 million tons. According to
USDA data, for the last 10 seasons, the lowest production was 6.8 million tons, and the highest production was
9.1 million tons. In the 2015/16 production season, it is
estimated to reach 9.6 million tons. If estimates are realized, production will have reached the highest amount in
the last 10 seasons. According to USDA data, the country's corn consumption which is at 7.8 million tons in the
2004/05 season reached 8.5 million tons in the2007/08
season, 10.5 million tons in the 2011/12 season, 11.9
million tons in the 2013/14 season with a steady increase. Corn consumption which increased to 12.2 million tons in the 2014/15 season is expected to increase
in the 2015/16 season and to reach 12.7 million tons.

arasında yer almaktadır. Ancak ülkenin üretimi hava koşullarına bağlıdır ve istikrarlı bir artıştan söz etmek mümkün değildir. Genel itibariyle üretim, 6 ile 10 milyon ton
arasında seyretmektedir. USDA verilerine göre son 10
sezondur en düşük üretim 6,8 milyon ton, en yüksek üretim ise 9,1 milyon tondur. Üretimin 2015/16 sezonunda
9,6 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Eğer tahminler gerçekleşirse, son 10 sezonun en yüksek üretim
miktarına ulaşılmış olacak. USDA verilerine göre 2004/05
sezonunda 7,8 milyon ton olan ülkenin mısır tüketimi de,
sonraki sezonlarda istikrarlı bir şekilde artarak 2007/08
sezonunda 8,5 milyon tona, 2011/12 sezonunda 10,5
milyon tona, 2013/14 sezonunda 11,9 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda 12,2 milyon ton seviyesine çıkan mısır tüketiminin, 2015/16 sezonunda da artışını sürdüreceği ve 12,7 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Wheat production is not realized in Indonesia, but its
consumption is increasing every day. According to USDA
data, wheat consumption of Indonesia which is 4.4 million tons in 2004/05 season reached to 5 million tons in
2006/07, 6 million tons in 2010/11, and 7.1 million tons in
the 2013/14 season. Wheat consumption in the country
which continued to increase in the 2014/15 season and
reached 7.3 million tons is expected to reach the 7.6 million levels in 2015/16 season. With this consumption, the
country is among the world's 15 largest wheat consumers.

Buğday ise Endonezya’da üretimi gerçekleştirilmeyen
bir tahıl ürünüdür ancak tüketim, her geçen gün artmaktadır. USDA verilerine göre 2004/05 sezonunda 4,4 milyon ton seviyesinde olan Endonezya’nın buğday tüketimi
2006/07 sezonunda 5 milyon tona, 2010/11 sezonunda
6 milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 7,1 milyon tona
ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda artışını sürdüren ve 7,3
milyon tona ulaşan ülkedeki buğday tüketiminin 2015/16
sezonunda da 7,6 milyon seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir. Ülke bu tüketim miktarıyla dünyanın en büyük
15 buğday tüketicisi arasında yer almaktadır.

GRAIN PRODUCTION AND
CONSUMPTION OF PHILIPPINES

FİLİPİNLER’DE TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

As in Indonesia, the most important grain that the Phil-

Endonezya’da olduğu gibi Filipinler’de de üretimi ger-
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ippines produce is rice. Philippines produces 9 to 12
million tons of Rice per year, in contrast to Indonesia,
shows a more stable and increasing graph. According
to the USDA, Philippines' rice production, 9.4 million
tons in the2004/05 season, rose to10.4 million tons in
2007/08, 11.4 million tons in the 2012/13 season. While
rice production in the2014/15 season is at 11.9 million
tons it is expected to decline and be at 11.5 million tons
in 2015/16 season.
Being among the top 10 countries in the world rice
production with this production volume, Philippines cannot meet its domestic consumption fully though it has
much higher production than in many countries; consumption rate remains 1-2 million more than production. According to the USDA, rice consumption in the
country which was at 10.4 million tons In the 2004/05
season increased to 13.4 million tons in 2007/08; but
declined again to 12 million tons by 2010/11. Increasing
once again13.2 million tons In the 2014/15 season, the
consumption is expected to remain at this level again in
2015/16 season.
In the Philippines, corn is followed by rice in grain
production. Philippines which carry out corn production between 4 and 8 million tons per year, exhibits an
increasing, consistent way in corn production as in rice
in the last 10 seasons. According to USDA data, the
country's maize production which was about 5 million
tons in the 2004/05 season reached 6.2 million tons
in 2006/07, 7.2 million tons in 2010/11, and 7.6 million tons in the 2014/15 and is expected to reach 7.8
million tons in 2015/16 season. Consumption shows a
higher graphic than production in recent years. Corn
consumption which was at 5.1 million tons in 2004/05
season reached up to 8 million tons in2013/14 season
when production is7.5 million tons. Maize consumption which was at 8.5 million tons in2014/15 season is
estimated to remain at 8.6 million tons in the 2015/16
season.
Wheat, as in Indonesia, is not produced in Philippines
too. Consumption amount continues to increase every
year. Wheat consumption in the Philippines which was
2.6 million tons in the 2004/05 season reached 3.1
million tons in the 2008/09 season. The consumption
of 4.5 million tons In the 2014/15 season is expected
to continue to rise in the 2015/16 and reach 4.9 million tons.

GRAIN TRADE IN INDONESIA
In Indonesia, cereals trade is unilateral in general;
namely it is based on imports. The country's most im-
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çekleştirilen en önemli tahıl ürünü pirinçtir. Her yıl 9 ile
12 milyon ton arasında pirinç üretimi gerçekleştiren Filipinler, Endonezya’nın aksine daha istikrarlı ve artış yönlü
bir üretim grafiği sergilemektedir. USDA verilerine göre
2004/05 sezonunda 9,4 milyon ton olan Filipinler’in pirinç
üretimi, 2007/08 sezonunda 10,4 milyon tona, 2012/13
sezonunda 11,4 milyon tona çıkmıştır. 2014/15 sezonunda 11,9 milyon tonu bulan pirinç üretiminin 2015/16 sezonunda ise bir miktar gerilemesi ve 11,5 milyon tonda
kalması bekleniyor.
Bu üretim miktarlarıyla dünya pirinç üretimi sıralamasında ilk 10 ülke arasına yerleşen Filipinler, birçok ülkeye kıyasla bir hayli yüksek üretime sahip olsa da kendi iç tüketimini tam anlamıyla karşılayamamakta; tüketim miktarı,
üretime kıyasla 1-2 milyon daha fazla kalmaktadır. USDA
verilerine göre 2004/05 sezonunda 10,4 milyon ton seviyesinde olan ülkedeki pirinç tüketimi, 2007/08 sezonunda 13,4 milyon tona kadar çıkmış, ancak 2010/11
sezonundan itibaren yeniden 12 milyon ton seviyelerine
gerilemiştir. 2014/15 sezonunda bir kez daha 13,2 milyon tona çıkan tüketimin 2015/16 sezonunda da yine bu
seviyelerde kalacağı tahmin edilmektedir.
Filipinler’de tahıl üretiminde pirinci mısır takip etmektedir. Her yıl 4 ile 8 milyon ton arasında mısır üretimi
gerçekleştiren Filipinler, son 10 sezonda pirinçte olduğu gibi mısır üretiminde de artış yönlü istikrarlı bir
grafik sergilemektedir. USDA verilerine göre 2004/05
sezonunda 5 milyon ton civarında olan ülkenin mısır
üretimi, 2006/07 sezonunda 6,2 milyon tona, 2010/11
sezonunda 7,2 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda 7,6 milyon tona kadar çıkan mısır üretiminin,
2015/16 sezonunda da 7,8 milyon ton seviyesine ulaşması beklenmektedir. Tüketim ise özellikle son yıllarda üretimden daha yüksek bir grafik sergilemektedir.
2004/05 sezonunda 5,1 milyon ton seviyesinde olan
mısır tüketim miktarı, üretimin 7,5 milyon ton olduğu
2013/14 sezonunda 8 milyon tona kadar ulaşmıştır.
2014/15 sezonunda 8,5 milyon tonu bulan mısır tüketiminin, 2015/16 sezonunda da 8,6 milyon ton seviyesinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
Buğday, Endonezya’da olduğu gibi Filipinler’de de üretilmeyen bir tahıl ürünüdür. Tüketim ise her yıl artmaya devam etmektedir. 2004/05 sezonunda 2,6 milyon ton olan
Filipinler’in buğday tüketimi, 2008/09 sezonunda 3,1 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda 4,5 milyon tonu
bulan tüketimin, 2015/16 sezonunda artışını sürdüreceği
ve 4,9 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

ENDONEZYA’DA TAHIL TİCARETİ
Endonezya’da genel itibariyle tahıl ürünlerinde tek taraflı, yani ithalat ağırlıklı bir ticaret söz konusudur. Ülkenin

MILLER MAGAZINE

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

ported grain is wheat. In the country where there is no
wheat production, demand for flour -based products is
rapidly increasing which increases imports. In 10 years,
demand and consequently imports increased by around
60 percent. According to USDA data, while the amount
of imports carried out on the basis of wheat in the country
was at 4.7 million tons in the 2004/05 season it reached
to 7.4 million tons in 2014/15 season. Ranking in second
place in world wheat imports with this amount, Indonesia
is expected to import about 7.8 million tons of wheat in
the 2015/16 season.

en fazla ithal ettiği tahıl ürünü buğdaydır. Buğday üretiminin olmadığı ülkede, buğday unu bazlı ürünlere olan
talep hızla artmakta, bu da yapılan ithalatı artırmaktadır.
10 yıllık süreçte talep ve buna bağlı olarak ithalat, yüzde
60 civarında artmıştır. Ülkenin buğday bazında gerçekleştirdiği ithalatın miktarı USDA verilerine göre 2004/05
sezonunda 4,7 milyon ton iken 2014/15 sezonunda 7,4
milyon tona ulaşmıştır. Bu miktarla dünya buğday ithalatında ikinci sırada yer alan Endonezya’nın, 2015/16 sezonunda da 7,8 milyon ton civarında buğday ithal etmesi
beklenmektedir.

Corn follows wheat in imports. Maize import amount
of the country which was less than 1.5 million tons in
2010/11 has increased to 3 million tons in 2010/11. Falling by 1.7 million tons in the next season, import amount
has increased to2.7 million tons in the 2012/13 season,
3.5 million tons in the 2013/14 season. Remaining at 3.2
million tons in the 2014/15 season, corn imports are expected to be in 3 million tons in the 2015/16 season.

İthalatta buğdayı mısır takip etmektedir. 2010/11 sezonuna kadar 1,5 milyon tonun altında kalan ülkenin mısır
ithalatı, 2010/11 sezonunda 3 milyon tona çıkmıştır. Bir
sonraki sezon 1,7 milyon tona gerileyen ithalat, 2012/13
sezonunda 2,7 milyon tona, 2013/14 sezonunda 3,5 milyon tona çıkmıştır. 2014/15 sezonunda 3,2 milyon ton
seviyesinde kalan mısır ithalatının 2015/16 sezonunda 3
milyon tonda kalması beklenmektedir.

Rice imports remained below 2 million tons in the last
10 seasons except for two seasons. The country has
made the lowest rice imports in the 2008/09 with 250
thousand tons, highest import in the 2010/11 season
with 3 million tons.

Pirinçte ise ithalat iki sezon hariç, son 10 sezonda
2 milyon tonun altında kalmıştır. Ülke en düşük pirinç
ithalatını 250 bin tonla 2008/09 sezonunda, en yüksek
ithalatı ise 3 milyon tonla 2010/11 sezonunda gerçekleştirmiştir.

GRAIN TRADE IN PHILIPPINES

FİLİPİNLER’DE TAHIL TİCARETİ

Wheat ranks first in the imports of the Philippines. De-

Buğday, Filipinler’in ithalatında da ilk sırada yer al-

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

December • Aralık 2015

95

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

mand for wheat -based products is increasing every day in
Philippines, as well as in Indonesia. Thus, the country which
does not produce wheat is obliged to meet the domestic
demand through imports. According to USDA data, the
country's wheat import has increased nearly 100 percent
in the last 10 seasons. Wheat import of Philippines which
was at 2.5 million tons in 2004/05 season has increased to
5 million tons in 2014/15 season. The country is estimated
to import 4.8 million tons of grain in the 2015/16 season.
In Philippines where corn imports ranged from 50 to
750 thousand tons, rice is also a prominent grain in imports. Importing an amount varying between 1 and 3 million tons of rice every year, the country is among the first
10 countries in world rice imports.

FLOUR MILLING INDONESIA
AND THE PHILIPPINES
As it is mentioned above, In Indonesia, the consumption of wheat-based products is increasing and this enables milling industry to develop and wheat based products to be imported more. According to the Grain and
Feed Report dated 2015 and published by US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA),
the number of flour mills in the country in 1998 is four.
Today, there are 29 flour mills with a total capacity of
10.3 million tons per annum. It is believed that these
mills running with a capacity of 75 percent in 2012 use
60-70 percent of the capacity today. The increasing
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maktadır. Endonezya gibi Filipinler’de de buğday bazlı
ürünlere olan talep her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla buğday üretimi gerçekleştiremeyen ülke, iç talebini
ithalat yoluyla karşılamak zorunda kalmaktadır. USDA
verilerine göre ülkenin buğday ithalatı son 10 sezonda
yüzde 100’e yakın artış göstermiştir. 2004/05 sezonunda 2,5 milyon ton seviyesinde olan Filipinlerin buğday
ithalatı, 2014/15 sezonunda 5 milyon tona çıkmıştır.
Ülkenin 2015/16 sezonunda da 4,8 milyon ton buğday
ithalat edeceği tahmin edilmektedir.
Mısır ithalatının 50 ile 750 bin ton arasında değiştiği
ülkede, pirinç de ithalatta öne çıkan bir tahıl ürünüdür.
Her yıl 1 ile 3 milyon ton arasında değişen miktarlarda
pirinç ithalatı gerçekleştiren ülke, bu miktarla dünya pirinç ithalatında ilk 10 ülke arasında yer almaktadır.

ENDONEZYA VE FİLİPİNLER’DE
UN DEĞİRMENCİLİĞİ
Yukarıda da değinildiği gibi Endonezya’da buğday unu
bazlı gıdalara yönelik talep her geçen gün artmaktadır.
Bu da değirmenciliğin gelişmesine ve buğday bazlı ithalatın artmasına yol açmaktadır. Amerikan Tarım Bakanlığı
Dış Tarım Servisi (USDA) tarafından yayımlanan 2015 tarihli Tahıl ve Yem Raporu’na göre, 1998 yılında ülkedeki
un değirmenlerinin sayısı dörttü. Günümüzde ise toplam
kapasiteleri yılda 10,3 milyon tonu bulan 29 un değirmeni bulunmaktadır. 2012 yılında yüzde 75 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin günümüzde kapasitelerinin yüzde
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competition in the market and the strong supply is believed to be the reason for this development. According
to information included in the report, it shows that growing demand for bakery products also affects Indonesia's
imports of wheat flour. If jeans imposed for imports of
wheat flour in the country ended on December 4, 2014.
However, the depreciation of the rupee has also made
imports from Sri Lanka, India and Turkey difficult. Therefore, the domestic production is reported to dominate
96.4 percent of the market. Respectively, Turkey (43
percent), India (23 percent) and Sri Lanka (16 percent)
dominate the imported flour market. It is indicated that
Indonesia imported 225.392 tons of flour in 2013/14
season. These figures indicate a decline of about 31
thousand tons compared to the previous season.

60-70’ini kullandığı düşünülmektedir. Pazarda artan sıkı
rekabetin ve güçlü tedarikin bu gelişmeye sebep olduğu düşünülmektedir. Raporda yer alan bilgiye göre, un
ve unlu mamullere yönelik artan talebin Endonezya’nın
buğday ithalatını da etkileyeceği görülmektedir. Ülkenin
buğday unu ithalatı için koyduğu kotaysa 4 Aralık 2014
tarihinde sona ermiştir. Ancak rupinin değer kaybetmesi
Sri Lanka, Hindistan ve Türkiye’den un ithal edilmesini
de zora sokmuştur. Bu sebeple yerli üretim unun pazarın
yüzde 96,4’üne hâkim olduğu belirtilmektedir. İthal unda
ise pazara sırasıyla Türkiye (yüzde 43), Hindistan (yüzde 23) ve Sri Lanka (yüzde 16) hâkimdir. Endonezya’nın
2013/14 sezonunda 225,392 ton un ithal ettiği belirtilmektedir. Bu rakam, bir önceki sezona göre yaklaşık 31
bin tonluk bir düşüşe işaret etmektedir.

66 percent of flour production in Indonesia is used
by small and medium-sized operators producing wheatbased products. Small-scale producers of noodles,
many street vendors, bakers and traditional Indonesian
pastry sellers are included to this group. Instant noodle
manufacturers, medium-sized and large bakeries, biscuit producers share the remaining 34 percent. In the
report which shows that per capita flour consumption in
the country reached 19 kg, middle and upper economical classes are also expressed to turn towards western style pasta and bread consumption. Still, noodle
production dominates 70 percent of Indonesia's wheat
flour consumption. This figure is 20 percent for the bakery industry, although it is 10 percent of domestic consumption and biscuits.

Endonezya’daki un üretiminin yüzde 66’sı buğday tabanlı ürünler üreten küçük ve orta ölçekli işletmeciler tarafından kullanılmaktadır. Küçük ölçekli noodle üreticileri, sayıları bir hayli fazla olan sokak satıcıları, fırıncılar ve
geleneksel Endonezya pastacıları bu gruba dahildir. Hazır noodle üreticileri, orta ve büyük ölçekli fırınlar, bisküvi
üreticileri ise kalan yüzde 34’ü paylaşmaktadır. Ülkedeki
kişi başı un tüketiminin 19 kg’a ulaştığı belirtilen raporda, ekonomik durumu orta ve üst düzey olan kesimin,
batı tarzı makarna ve ekmek tüketimine daha çok yöneldiği de ifade edilmektedir. Yine de Endonezya’nın buğday unu tüketiminin yüzde 70’ine noodle üretimi hâkim
olmaktadır. Bu rakam fırıncılık endüstrisi için yüzde 20,
ev tüketimi ve bisküvi tüketimi içinse yüzde 10’dur.

According to Grain and Feed Report published by US
Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service
(USDA), Philippines flour milling industry has been realizing
a significant growth in the last 20 years. There are 15 flour
mills in the country, the total capacity of these mills exceed
4.1 million tons. In addition, there are two more mills of
which construction is ongoing. It is stated in the report that
several mills seek to renew its installed capacity.

Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA)
tarafından yayımlanan Tahıl ve Yem Raporu’na göre, Filipinler un değirmenciliği endüstrisi son 20 yıldır önemli
bir büyüme gerçekleştirmektedir. Ülkede 15 un değirmeni bulunmakta, bu değirmenlerin toplam kapasitesi
ise 4,1 milyon tonu aşmaktadır. Buna ek olarak halen
yapımı devam etmekte olan iki adet değirmen daha bulunmaktadır. Birkaç değirmeninse kurulu kapasitesini
yenileme yoluna gittiği raporda ifade edilmektedir.

Developments suggest that demand for wheat flour
in the Philippines is on long-term rise. With the opening
of the new mill, it is believed that the wheat consumption which increased in 2014/15 season will rise steadily.
As production in the country increase, flour imports decrease. With the rate of 93 percent in 2014, Turkey has
become dominant in flour import of Philippines. Australia,
China, South Korea, Japan, The United States and Thailand follow Turkey in terms of imports.

Gelişmeler Filipinler’de buğday ununa yönelik talebin
uzun vadeli şekilde arttığını göstermektedir. Yeni değirmenlerin açılmasıyla, 2014/15 sezonunda artış gösteren
buğday tüketiminin, istikrarlı şekilde artışını sürdüreceğine inanılmaktadır. Ülkedeki üretim arttıkça, un ithalatında da azalma görülmektedir. 2014 yılındaki yüzde 93’lük
oranıyla, Türkiye ülkenin un ithalatında baskın ülke konumuna gelmiştir. Un ithalatında Türkiye’yi Avustralya, Çin,
Güney Kore, Japonya, ABD ve Tayland izlemiştir.

Resources - Kaynaklar:
1. T.C. Ekonomi Bakanlığı, www.ekonomi.gov.tr
2. The World Factbook, CIA
3. USDA Foreign Agricultural Service, http://www.fas.usda.gov
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Handling and
Storage of Dried
Distillers Grains
with Solubles
(DDGS)
................................................

Kurutulmuş Damıtma
Ürünlerin (DDGS)
İşlenmesi ve Depolanması
Arş. Gör. Hasene KESKİN, Prof. Dr. Mustafa BAYRAM*
Department of Food Engineering, Faculty of Engineering, Gaziantep University
Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi
mbayram@gantep.edu.tr

“DDGS is a valuble product obtained from ethanol production. Since DDGS stores high amount
of energy, it is a desirable feed source for animals. It is expected there will be a serious increase in
DDGS production over the next several years. However, there is not enough research about DDGS
storage and transportation which have problems. This subject should be studied detail to solve the
problems during transportation and storage.”
“DDGS etanol üretiminden elde edilen değerli bir üründür. DDGS yüksek miktarda enerji barındırdığı için hayvanlar için tercih edilen yem kaynağıdır. Gelecek bir kaç yıl içerisinde DDGS üretiminde ciddi bir artış olması beklenmektedir. Fakat DDGS’nin sorunlu olan depolanması ve lojistiği
için yeterli araştırma bulunmamaktadır. DDGS’nin depolanması ve taşınması sırasındaki sorunlarını
çözmek için bu konu detaylarıyla çalışılmalıdır.”
ABSTRACT
Dried grain distillers with soluble, DDGS, is the most
common product of ethanol production from grains. DDGS
consists of high amount of protein, fat, fibers and minerals and valuble as livestock feed. The demand and supply
of DDGS continue to increase in each year. However, it
is very important to improve DDGS handling and storage
systems. This study aims to provide an overview on current situation of DDGS handling and storage systems.
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ÖZET
Kurutulmuş damıtma ürünleri (DDGS), tahıllardan etanol üretiminde en çok rastlanan üründür. DDGS yüksek
miktarda protein, yağ, lif ve minerallerden oluşur ve hayvan yemi olarak değerlidir. DDGS talep ve üretimi her yıl
artmaya devam etmektedir. Ancak, DDGS işleme ve depolama sistemlerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Bu çalışma DDGS işleme ve depolama sistemleri hakkında genel
bir değerlendirmeyi içermektedir.
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1. INTRODUCTION

Anahtar kelimeler: Kurutulmuş damıtma ürünleri,
işleme, depolama

1. GİRİŞ

It has been estimated that approximately 85% of all
the energy consumed in the United States of America
is from fossil fuel sources in 2010-2014 (Worldbank,
2015), and it is expected that this will increase over the
next several years. As fossil fuels are nonrenewable, and
their supplies are diminishing, the world is beginning
to focus on producing and utilizing renewable energy
sources. This is leading to a high demand for ethanol
for use as a motor fuel, and as a result, there has been
a tremendous growth in the ethanol industry in the past
decade (Ganesan et al., 2009).

2010-2014 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde
tüketilen enerjinin yaklaşık olarak %85’inin fosil yakıt
kaynaklarından sağlandığı tahmin edilmektedir (Worldbank, 2015) ve bunun gelecek birkaç yıl içerisinde artacağı beklenmektedir. Fosil yakıtların yenilenebilir olmamasından ve kaynaklarının azalmasından dolayı, dünya
yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimine ve kullanımına
odaklanmaya başlamıştır. Bu da yakıt kullanımı için büyük bir etanol ihtiyacı oluşturur ve sonuç olarak geçen
on yıldan beri etanol endüstrisinde çok büyük bir büyüme vardır (Ganesan ve ark., 2009).

Ethanol is derived from the fermentation of sugars and
starch derived mainly from vegetable material such as
grain or sugar cane. The fermentation produces alcohol,
which can then be blended with petrol or used as a pure
fuel in certain engines. Wet Distillers Grains (WDG), Distillers' Dried Grains (DDG), Distillers' Dried Solubles (DDS)
and Distillers' Dried Grains with Solubles (DDGS) are all
variations for the co-product from ethanol production and
they all vary due to the different types of treatments at the
ethanol plant.

Etanol, tahıl ve şeker kamışı gibi bitkisel ürünlerden
elde edilen nişasta ve şekerin fermantasyonu ile elde edilir. Fermentasyon, daha sonra petrolle karıştırılabilen veya
direkt olarak bazı makinelerde kullanılabilen alkol üretilmesini sağlar. Yaş damıtık tahıl (WDG), kurutulmuş damıtık tahıl (DDG), kurutulmuş damıtık çözünür maddeler
(DDS) ve kurutulmuş damıtık tahıl+ çözülebilir maddeler
(DDGS) etanol üretiminin yan ürünlerinin tüm çeşitleridir
ve etanol fabrikalarında farklı işlemlerden dolayı farklılıklar
gösterirler.

DDGS is found to be a storehouse of energy for livestock as it has nearly 35% protein, 30% fiber, some traces of non fermentable starch, and about 10-12% of fat
which accounts for its high energy. DDGS is also found to
have significant amount of minerals (calcium, phosphorous, etc.) and some key essential amino acids like methionine, leucine, etc. This makes DDGS a very promising
livestock feed (Spiehs et al., 2002; Bhadra et al., 2010)

DDGS içerdiği yüksek miktardaki enerji değerleri ile
%35 protein, %30 lif, fermente olmamış nişasta, 10-12%
yağ ile hayvanlar için enerji deposu olarak görülmüştür.
DDGS’nin aynı zamanda önemli miktarda mineral (kalsiyum, fosfor vb.) ve metiyonin, lösin gibi bazı kilit esensiyal
amino asitleri de içerdiği tespit edilmiştir. Bu DDGS’yi gelecek vaat eden bir hayvan yemi yapmıştır (Spiehs ve ark.,
2002; Bhadra ve ark., 2010).

DDGS production was above 20 million metric tons
in October-August (2014-2015) in U.S.A. (USDA, 2014,
2015) and it is expected to continue to grow as new ethanol plants are constructed. Even if the ethanol industry
continues to expand at a comparatively modest growth
rate of 10–15% per year, between 35 and 70 million metric tons of DDGS could be produced per year by 2020
(Cheesbrough et al., 2008).

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Ekim-Ağustos (20142015) döneminde DDGS üretimi 20 milyon metrik tonun
üzerindedir (USDA, 2014, 2015) ve yeni etanol fabrikalarının inşa edilmesi ile bu büyümenin devam etmesi beklenmektedir (Ganesan ve ark., 2009). Eğer etanol endüstrisi
her yıl tutarlı bir şekilde %10-15’lik büyüme oranı ile gelişmeye devam ederse, 2020 yılında yıllık 35 ve 70 milyon
metrik ton arasında DDGS üretilebilecektir (Cheesbrough
ve ark., 2008).

As a consequence, it is very important to continue to
increase the use of distillers grains in the marketplace. To
achieve this, however, they will have to be hauled greater
distances, and will have to be stored in bins and silos until
use; sometimes this may be a relatively long time, depending on the animal production setting. DDGS storage
and transportation can often be problematic, as it can
harden inside storage structures, trucks and railcars. This
can lead to damage when the cars are unloaded (Gane-
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Sonuç olarak, pazarda damıtılmış tahılların kullanımının
arttırılmasının devam ettirilmesi çok önemlidir. Bunu başarabilmesi için damıtılmış tahıllar uzun mesafelere taşınacak ve silolarda kullanılana kadar depolanmak zorunda
kalınacak; kimi zaman bu hayvan üretim durumlarına bağlı olarak çok uzun bir zaman içinde olabilecektir. DDGS
depolanması ve taşınması; depolanan yapıların, kamyon
ve vagonların içerisinde sertleşeceğinden dolayı genel-

December • Aralık 2015

101

SCIENTIFIC ARTICLE • BİLİMSEL MAKALE

san et al., 2008). For the ethanol industry, shelf-life and
other factors inﬂuencing transportation logistics of DDGS
such as product ﬂow and caking in storage and transport
vessels are important to its marketability and economic
viability (Kingsly et al., 2010).
The objective of this work is to provide an overview of current handling and storage systems of DDGS in worldwide.

2. PRODUCTION OF DDGS
The production of DDGS consists of milling, mashing,
cooking, liquefaction, saccharification, fermentation, distillation, alcohol, dehydration, centrifugation, evaporation,
and drying (Monceaux and Kuehner, 2009).
In dry-grind processes, the whole grain is ground by
hammer mills into a course powder with a mean particle
diameter of approximately 1 mm. An aqueous slurry of
yeast cells and residuals from the ground grain kernels remaining after fermentation pass through a stripper where
the ethanol is recovered. The non-volatile components
then leave this step as a product called whole stillage.
Whole stillage contains the ﬁber, oil, protein, other unfermented components of the grain, and yeast cells. Whole
stillage is usually centrifuged to produce a liquid fraction
(thin stillage) and a solids fraction (wet distillers’ grains).
A signiﬁcant fraction (15% or more) of the thin stillage is
recycled as backset to be used as process water at the
front end of the process to slurry the ground grain. The
remaining thin stillage is concentrated through multiple
effect evaporators to produce a syrup called condensed
distillers’ solubles (CDS). While wet distillers’ grains, syrup, or the combination of both (wet distillers’ grains with
solubles, WDGS) can be sold as an animal feed, the combination of wet distillers’ grains and syrup is often dried to
produce dried distillers’ grains
with solubles (DDGS) in order
to greatly lengthen its shelf-life
(Kim et al., 2008).

likle problem yaratmaktadır. Bu da araçlardan boşaltım
esnasında hasarlara sebep olmaktadır (Ganesan ve ark.,
2008). Etanol endüstrisinde, raf ömrü ve taşıma lojistiğini
etkileyen ürün akışı ve depolama ve taşıma araçlarındaki
kekleşme gibi diğer faktörler pazarlama ve ekonomik uygulanabilirlik açısından önem arz etmektedir (Kingsley ve
ark., 2010).
Bu çalışmanın amacı, dünya genelinde mevcut
DDGS’nin işleme ve depolanması sistemleri için genel bir
bakış sağlamaktır.

2. DDGS ÜRETİMİ
DDGS üretimi öğütme, püreleme, pişirme, sıvılaştırma,
şekerleşme, fermantasyon, distilasyon, alkol, dehidrasyon, santrifüj, eveparasyon ve kurutmadan oluşur (Monceaux ve Kuchner, 2009).
Kuru tahıl üretiminde, bütün halindeki tahıl çekiçli değirmende ortalama 1 mm çapında toz haline getirilir. Akışkan maya hücreleri ve fermantasyondan geriye kalan tahıl
çekirdekleri bulamacı etanolün toplandığı sıyırıcı kısmına
geçer. Bu adımdan sonra çıkan uçucu olmayan ürünlere
dip suyu (whole stillage) denir. Dip suyu lif, yağ, protein,
tahılların fermente edilmeyen digger bileşenleri ve maya
hücrelerinden oluşur. Dip suyu genellikle sıvı kısmı (seyreltik dip suyu) ve katı fraksiyonu (yaş damıtma tahılları)
kısmını üretmek için santrifüjlenir. Seyreltik dip suyunun
önemli bir fraksiyonu (%15 veya daha fazla) üretim suyu
olarak tekrar kullanılmak üzere tahıl bulamacına gönderilir.
Geriye kalan seyreltik dip suyu yoğunlaştırılmış damıtma
çözünürleri (CDS) olarak adlandırılan şurubu üretmek için
çoklu etkili evaporatörlerde yoğunlaştırılır. Yaş damıtma
ürünleri, şurup veya ikisinin karışımı (yaş damıtma ürünleri, WDGS) hayvan yemi olarak satılabilmektedir. Yaş

Wet Distillers Grains contains
primarily unfermented grain
residues (protein, fibre, fat and
up to 70 per cent moisture).
WDG has a shelf life of four to
five days. WDG supply transport is economically viable usually within a 200 km radius from
the ethanol production facility.
These facts are important as
they affect both profitability and
logistic issues. Dried distillers
grains with solubles is WDG
that has been dried with the
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concentrated thin stillage to 10-12 per cent moisture (Figure 1) (Bonnerdaaux, 2007). Distillers dried grains with
solubles (DDGS) consist of the nonfermentable residues
(i.e., protein, fiber, fat, and ash) from ethanol manufacture, and is thus the main coproduct resulting from this
process. DDGS has been widely used for several years
as a valuable source of energy, protein, water-soluble vitamins, and minerals for livestock feeds. DDGS typically
contains about 86 to 93% (db) dry matter, 26 to 34% (db)
crude protein, and 3 to 13% (db) fat (Rosentrater and
Muthukumarappan, 2006).

2.1. DRYING OF DDGS
Drying is one of the most energy-intensive operations
of the ethanol plant, and can consume up to 1/3 of the
plant’s entire energy supply (Meredith, 2003a, 2003b).
The sole purpose of dryhouse operations is to remove
water from whole stillage in an efficient and mechanically
reliable manner. This process yields a number of possible
concentrated products – DWG, DDG, DDGS, thin stillage
and/or syrup. Excepting wet grains and thin stillage that
must be used near the site of production, these products
can be cost-effectively stored and shipped to distant animal feed ration markets (Monceaux and Kuehner, 2009).
Various dryer technologies have been used during the
course of the development of the dry-grind ethanol industry. As the industry matured, average plant capacity increased and DDGS transformed from a by-product
to a value-added source for animal nutrition. Rotary and
ring-dryer technologies began to displace steam-driven
systems. Of the numerous options that have been implemented during the past three decades, three basic configurations dominate the industry today – steam-tube dryers, rotary dryers and ring dryers.
The fundamental design for a DDGS dryer incorporates the following basic process steps:
• Furnaces combust fuels, generating hot gases that are
used directly or indirectly as a source of heat for drying.
• Solids handling system and pumps continuously feed,
convey and discharge wet cake, solubles and DDGS.
• Feed conditioning and mixers blend a portion of the
dry DDGS product and ‘wet’ incoming feed, changing the
physical properties and handling characteristics of the
feed streams and reducing the agglomeration of solids
and plugging of dryer internals.
• Dryer body moves solids in rotating flighted drums or
vertical ducts to contact the solids and hot gas streams
or surfaces.
• Product recovery separators and cyclones remove
DDGS solids and fine particulate matter from the gas/
vapour streams.
• Product coolers reduce the temperature of the dry
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damıtma ürünleri ve şurubun kombinasyonu, raf ömrünü
uzatmak amacıyla kurutulmuş damıtma ürünlerini üretmek için kurutulmaktadır (Kim ve ark., 2008).
Yaş damıtma ürünleri en çok fermente olmayan kalıntıları (ör. Protein, lif, yağ ve %70’e varan nem) içermektedir.
WDG’nin 4-5 günlük raf ömrü vardır. WDG tedarik taşıması etanol üretim tesisinde 200 km yarıçaplı bir alan için
ekonomik olarak uygundur. Bu gerçekler karlılığı ve lojistik
sorunları etkilediği için önemlidir. DDGS’ler seyreltilmiş
dip suyunun neminin %10-12’ye kurutulmuş WDG’lerdir
(Şekil 1) (Bonoerdeaux, 2007). DDGS’ler etanol üretiminde fermente olmamış kalıntılardan (protein, lif, yağ, kül)
oluşur ve bu yüzden bu üretimden en çok elde edilen
yan üründür. DDGS birkaç yıldır hayvan yemlerinde çok
değerli enerji, protein, suda çözünen vitamin ve mineral
kaynağı olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. DDGS genel olarak %86-93 (kb) kuru madde, %26-34 ham protein
(kb), ve %3-13 (kb) yağ içerir (Rosentrater ve Muthukumarappan, 2006).

2.1. DDGS’NİN KURUTULMASI
Kurutma, etanol üretim tesislerinde en fazla enerji tüketen işlemdir ve tesisin toplam enerji girdisinin 1/3 kadarını
kullanabilmektedir (Meredith, 2003a, 2003b). Kurutma
kısmının tek amacı dip suyundan suyu etkili bir şekilde ve
mekanik olarak güvenli bir şekilde uzaklaştırmaktır. Bu işlem bir dizi konsantre ürün oluşturur: DWG, DDG, DDGS,
seyreltilmiş dip suyu ve/veya şurup gibi. Üretim sahasının
yakınında kullanılması gereken yaş ürünler ve yoğunlaştırılmış dip suyu haricindeki ürünler uygun maliyet ile depolanabilmekte ve uzaktaki hayvan yemi pazarlarına gönderilmektedir (Monceaux ve Kuehner, 2009).
Kuru-ürün etanol endüstrisinin gelişme sürecinde çeşitli kurutma teknolojileri kullanılmaktadır. Endüstri geliştikçe, ortalama fabrika kapasitesi artmış ve DDGS, bir
yan üründen değer katılmış bir hayvan besini kaynağına
dönüşmüştür. Devirli ve halka kurutucu teknolojileri buharla çalışan sistemler ile yer değiştirmiştir. Son 30 yıldır
sayısız seçenek incelense de, bugün endüstride üç çeşit
kanfigürasyon baskındır (buhar tüplü kurutucular, devirli
kurutucular ve döner tip kurutucular).
DDGS kurutucuların temel tasarımları aşağıdaki temel üretim adımlarını kapsar:
• Yakıtı ateşleyen fırın, kurutma için ısı kaynağı olarak
direkt veya direkt olmayarak kullanılan sıcak gazı üretir.
• Katı işleme sistemi ve pompalar, ıslak posayı ve
DDGS’leri sürekleri besleme, taşıma ve boşaltma yapar.
• Besleme şartlandırma kısmı ve karıştırıcı, kuru DDGS
ürünlerinin bir kısmıyla ve ıslak gelen beslemeyi, besleme
akıntısının işleme karakteristiklerini ve fiziksel özelliklerini
değiştirerek ve katıların topaklaşmasını ve kurutucunun

December • Aralık 2015

103

SCIENTIFIC ARTICLE • BİLİMSEL MAKALE

DDGS product to near-ambient temperature, improving
product handling and reducing the opportunity of spontaneous combustion during storage and transit.
• Emissions-control cyclones, scrubbers and thermal
oxidisers reduce the emission of particulate matter, carbon monoxide and volatile organic compounds (VOC).
• Air handling system moves vapour and hot gases during the drying process (Monceaux and Kuehner, 2009).

2.1.1. ROTARY DIRECT-FIRED
PGR DRYERS (RDFD)
Direct fired rotating drum dryers also have a long
history of service in the ethanol and beverage spirit industries. These dryers have a fixed furnace section for
heating the drying and conveying air stream, followed by
the feed introduction point, which is in turn followed by
the rotating drum (Meredith, 2003a, 2003b) Of the four
dryer technologies illustrated, a lower construction cost
has kept the RDFD in high demand. The lower cost is a
result of the dryer’s ability to operate at higher inlet gas
temperatures. Since higher inlet gas temperatures reduce the time that solids must reside in the dryer body,
the size of the dryer’s rotating drum can be reduced,
with a comparable reduction in equipment cost. However, higher temperatures result in reduced product
quality, increased VOC emissions and higher equipment
maintenance. Modern RDFDs are equipped with partial
recycle of the exhaust (partial gas recycles), resulting in
reduced fire risk (lower oxygen content) as well as improved energy efficiency and reduced dryer emissions
(Monceaux and Kuehner, 2009).

2.1.2. RING DRYERS
Ring drying technology utilizes a stack system instead
of a rotating drum for contact between the hot drying
and conveying air stream and the grain. Other features
are similar to the direct fire rotating drum including:
fixed furnace, feed entry point, cyclones and possibility of air recycle (Meredith, 2003a, 2003b). Compared
to rotary direct-fired dryers, these systems show similar
installed capital investment but improved primary energy
efficiency and product quality. When compared to a rotary dryer, pneumatic transport of the product in the ring
dryer body increases electrical energy consumption.
The primary energy efficiency of an ring dryers is due,
to a large extent, to the high hot-gas-recycle rate and
well-sealed design. These features result in low air entrainment, producing a high dew point exhaust gas and
offering greater opportunity for waste-heat recovery applications. The design reduces the time that the DDGS
solids are subjected to heat, improving product quality
(Monceaux and Kuehner, 2009). Overall, a ring dryer will
have higher electrical usage compared to rotary dryers,
most of which is used to power the primary fan. But
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içinin tıkanmasını azaltarak karıştırır.
• Kurutucu gövdesi; katıyı, sıcak gaz buharlarını veya
yüzeyleri temas ettirmek için dönen silindirlerin veya dikey
kanalların içine gönderir.
• Ürün kazanma ayırıcıları ve siklonları, DDGS katılarını ve küçük parçacıklı maddeleri gaz/buhar akıntısından
uzaklaştırır.
• Ürün soğutucular, ürün işlemesini iyileştirerek ve depolama ve taşıma sırasında kendiliğinden oluşabilecek
yanma olasılıklarını düşürerek kuru DDGS sıcaklığını yaklaşık olarak ortam sıcaklığına düşürür.
• Emisyon kontrol siklonları, sıyırıcılar ve termal oksitleyiciler, küçük parçacıkların, karbonmonoksitlerin ve uçucu organik bileşiklerin emisyonunu (VOC) düşürür.
• Hava işleme sistemi, kurutma işlemi sırasında buharı
ve sıcak gazı ortamdan uzaklaştırır (Monceaux ve Kuehner, 2009).

2.1.1. DÖNERLİ DİREKT ATEŞLEMELİ PGR
KURUTUCULARI (RDFD)
Dönerli direkt ateşlemeli kurutucular, etanol ve içecek
sanayisinde uzun süredir kullanılmaktadır. Bu kurutucularda, havanın kurutulması ve taşınmasını sağlayan sabit
fırın bölümleri bulunmaktadır. Fırın bölümünün ardından
sırasıyla besleme noktası ve döner silindirler gelir (Meredith 2003a, 2003b).
Sunulan dört kurutma teknolojisi içerisinden, düşük
yapım maliyeti RDFD’yi en çok talep edilen kurutucu
yapmaktadır. Düşük maliyet kurutucunun yüksek sıcaklıklarda giren gazı çalıştırabilme yeteneğinin sonucudur.
Giren gazın yüksek sıcaklığı, ekipman maliyetini önemli

MILLER MAGAZINE

SCIENTIFIC ARTICLE • BİLİMSEL MAKALE

miktarda düşürerek katının kurutucu gövdesinde kalma
süresini azaltır ve kurutucunun dönen silindirinin ölçülerini düşürebilir. Ancak, yüksek sıcaklıklar ürün kalitesinde
düşüşle, yüksek VOC’larla ve yüksek ekipman tamirleriyle sonuçlanabilir. Modern RDFD’ler, enerji verimliliğini
yükselttiği ve kurutucu emisyonunu azalttığı gibi yangın
riskini (düşük oksijen içeriği) de azaltarak egzozun kısmi
kazanımını sağlayacak şekilde donatılmıştır (Monceaux ve
Kuehner, 2009).

2.1.2. HALKALI KURUTUCULAR

these systems will require lower heat (often between 5%
and 10% less). Additionally, a ring dryer will require less
area for the system, but it will require a support tower
because the system’s components have a vertical orientation (Rosentrater et al., 2012).

2.1.3. INDIRECT-FIRED SUPERHEATED
STEAM DRYERS
The system employs full gas recycle, but instead of
introducing hot combustion gases directly into exhaust
recycle, energy is applied indirectly via a heat exchanger.
The exchanger transfers heat from the furnace combustion gases to the recirculating exhaust, superheating the
stream. As the superheated dryer exhaust is reintroduced
into the dryer, the energy is transferred to the product,
vaporizing water without condensing (Monceaux and
Kuehner, 2009).

2.1.4. ROTARY STEAM-TUBE DRYERS (RSTD)
Major impediments to greater market penetration include low energy efficiency, high capital cost and reduced product quality. In the case of RSTDs, energy
consumption is a function of both dryer and boiler efficiency. Consequently, energy demand per unit of water evaporated in RSTDs is generally higher than that of
other dryer technologies. Likewise, capital investment
increases due to the considerable heat-transfer surface
area in the dryer and the associated steam generation
system. Extended contact of the product with the surface of the steam-containing tubes results in protein
denaturation and reduced product quality. RSTDs can
be designed with relatively low air infiltration rates, but
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Halkalı kurutucular, havayı ısıtma ve taşıma sistemi
ile tahıllar arasında, döner silindirler yerine baca sistemi kullanırlar. Diğer özellikleri, dönerli direkt ateşlemeli kurutucular ile çok benzerdir: sabit fırın, besleme
noktası, siklonlar ve olası hava geri çevrimi (Meredith,
2003a, 2003b). Dönerli direkt ateşlemeli kurutucularla
kıyaslandığında, bu sistemler benzer sermaye yatırımı
gerektirirler, ancak geliştirilmiş enerji verimliliği ve ürün
kalitesiyle birlikte bazı avantajlar sağlamaktadırlar. Halkalı kurutucunun ana enerji verimliliği, geniş miktarda ve
yüksek sıcak gaz geri dönüşüm oranından ve iyice kapalı tasarımından kaynaklanmaktadır. Bu özellikler yüksek
çiğ noktalı egzoz gazı üretimi ve atık-ısı geri dönüşümü
uygulamaları için büyük fırsatlar sunarak düşük hava sürüklenmesiyle sonuçlanır. Tasarım, DDGS katısının ürün
kalitesini arttırarak ısıya maruz kalma zamanını düşürür
(Monceux ve Kuehner, 2009). Halkalı kurutucular tekli
fan içermelerinden dolayı dönerli kurutuculara göre daha
fazla enerji harcarlar. Ancak bu sistemler daha az ısıya
ihtiyaç duyarlar (genellikle %5-10 daha az). Ek olarak,
halka kurutucular daha küçük bir alana ihtiyaç duyarlar,
ancak sistem bileşenleri dikey yönde olduğu için sistem
destek kulesine gereksinim duyarlar (Rosentrater ve
ark., 2012).

2.1.3. İNDİREKT ATEŞLEMELİ KIZGIN
BUHARLI KURUTUCULAR
Sistem bütünüyle gaz geri dönüşümüne izin verir, fakat sıcak yakıcı gazın egzoz geri dönüşümüne direkt girişi
yerine, enerji indirekt bir şekilde ısı eşanjörü üzerine uygulanır. Eşanjör alev yakıcı gazdan gelen ısıyı, kızgın ısı
haline getirerek sirküle halinde olan gaza verir. Kızgın kurutucu egzozu kurutucuya tekrar giriş yapar, buharlaşan
su yoğunlaşmadan enerji ürüne transfer edilir (Monceaux
ve Kuehner, 2009).

2.1.4. BUHAR-TÜP DÖNERLİ KURUTUCULAR
(RSTD)
Bu sistemin markete girişinin en büyük engeli, düşük
enerji verimliliği, yüksek sermaye gereksinimi ve düşük
ürün kalitesidir. RSTD’lerde, enerji tüketimi hem kurutucunun hem de kaynatıcının verimliliğine bağlıdır. Sonuç
olarak, RSTD’lerde birim suyu uçurmak için gereken
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because the rotating drum is not as well-sealed as a ring
dryer’s duct, air infiltration is increased and the exhaust
dew point is reduced (Monceaux and Kuehner, 2009).

3. STORAGE OF DDGS
Due to its increasing demand and benefits it will be
essential to ship and to handle this product large distances through railway cars and trucks. It will be also
essential to store DDGS in large tanks, silos or storage
bins for relatively long time periods. There are several
facility and transportation issues to consider when designing the DDGS storage and handling system at an
ethanol plant. One involves the size of the production
capabilities of the ethanol plant, since DDGS production is directly linked to the amount of ethanol produced.
Another consideration involves the percentage of wet
distillers’ grains that will be produced versus DDGS.
This decision is typically influenced by the availability
of a local market for the wet product, which cannot be
shipped long distances because of its short shelf life
(Bhadra et al., 2009).
After drying, the DDGS (or DDG) is transferred to a
storage structure—most often a flat storage building, discharged into multiple piles, and allowed to cool to ambient temperature (Rosentrater et al., 2012). Dried distiller’s
grains, with or without solubles, are easier to store then
wet distillers grains since they only contain 10-12% moisture. These products do have a small particle size, so
storing DDG out of the wind is critical. Commodity bins
or bulk storage sheds can be used efficiently (Tjardes and
Wright, 2002).

enerji ihtiyacı genellikle diğer kurutma teknolojilerinden
daha yüksektir. Aynı şekilde, sermaye yatırımı, önemli
miktarda kurutucudaki ısı transfer yüzey alanına ve ilgili
buhar üretim sistemine bağlı olarak artar. Ürünün buhar
içeren tüplerin yüzeyiyle artan teması, protein denatürasyonu ve düşük ürün kalitesi ile sonuçlanır. RSTD’ler düşük
sızma oranlarıyla tasarlanabilir, fakat döner silindir halka
kurutucunun tüpleri gibi iyi kapatılmadığı zaman, hava
sızması artar ve egzoz çiğ noktası düşer (Monceaux ve
Kuehner, 2009).

3. DDGS’NİN DEPOLANMASI
There are three basic material storage and handling
concepts utilized at ethanol plants in the United States.
They include flat storage, automated vertical storage and
a combination of both.

3.1. FLAT STORAGE
The flat storage concept simply requires a very large
building. Flat storage buildings are generally of sheet
metal construction; they are often at least 100 ft × 200
ft (30.5 m × 61 m) in size, and can store between 6000
and 8000 tons (5443 and 7257 t) of DDGS (Rosentrater
et al., 2012). The flat storage buildings are most common
at 50-to-60-million-gallon-per-year ethanol plants. The
DDGS is pushed or carried to receiving hoppers in the
building floor and then conveyed to load out equipment.
The main advantage of a flat storage building is that it adequately addresses the curing issue and may require less
upfront investment than other options. A disadvantage is
that flat storage buildings are very labor intensive, requiring front end loaders or other such equipment to move
material (World Grain Staff, 2008).
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Artan talep ve yararlarına bağlı olarak, bu ürünün deniz
yoluyla, demir yoluyla ve kamyonlarla taşınması gereklidir.
DDGS’lerin geniş tanklarda, silolarda veya depo binlerinde uzun süre depolanması gereklidir. Etanol fabrikalarında
DDGS depolanma ve işlenme sistemlerini tasarlarken düşünülmesi gereken birçok özellik ve ulaştırma sorunu vardır. Bunlardan birisi; DDGS üretimi direkt olarak üretilen
etanole bağlı olduğu için etanol fabrikasının üretim kapasitesini içerir. Diğer bir düşünce, DDGS’ye karşılık üretilen
yaş damıtma ürünlerinin yüzdesini içerir. Karar, tipik olarak
kısa raf ömründen dolayı uzak mesafelere taşınamayan
ıslak ürün için yerli marketin bulunabilirliğinden etkilenir
(Bhadra ve ark., 2009).
Kurutmadan sonra, DDGS konveyörler ile depolara
sevk edilir-genellikle düz depolara, yığınlar halinde boşaltılır ve ortam sıcaklığında soğumaya bırakılır (Rosentrater ve ark., 2012). DDGS’nin depolanması %10-12 nem
içerdiklerinden dolayı yaş damıtma ürünlerine göre daha
kolaydır. Tane boyutları çok küçük olduğu için rüzgardan
korumak çok önemlidir. Ticari seleler veya yığın depola-
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ma binaları verimli şekilde kullanılabilmektedir (Tjardes ve
Wright, 2002).
Amerika Birleşik Devletleri’nde etanol fabrikalarında üç
tane temel depolama malzemesi ve işleme konsepti ortaya çıkmıştır. Bunlar, düz depolama, otomatik dikey depolama ve ikisinin kombinasyonunu içermektedir.

3.1. DÜZ DEPOLAMA

3.2. AUTOMATED VERTICAL STORAGE
The method of DDGS storage that is most common at
ethanol plants producing in excess of 100 million gallons
(378.5 million liters) per year is automated vertical storage,
where DDGS is stored in a specially designed silo and
uses a heavy-duty reclaim auger. Perhaps the biggest
advantage of a vertical storage system is the capability
of large automated loadout rates. The automated feature
will reduce labor costs. It also addresses the safety concerns of having those operators work in dusty building
conditions. One disadvantage of vertical storage systems
is that they may involve more upfront capital cost. Also, a
separate building is needed if a plant operator believes a
curing process is required (World Grain Staff, 2008).

3.3. COMBINATION OF FLAT STORAGE AND
AUTOMATED VERTICAL STORAGE
The third material storage and handling concept is a
combination of both flat storage and automated vertical
storage. This is most commonly seen at plant expansions
where flat storage exists and advantages are seen in adding a silo versus adding another building. This method
takes advantage of the fast, automated loadout rates of
a silo and can accommodate the needs of those that believe in the curing process (World Grain Staff, 2008).
However, storage and handling of DDGS is found to
be troublesome due to the poor flowability of DDGS. Restriction commonly occurs due to the familiar “caking”
phenomenon between two particles or a group of particles. Due to this caking, which is also known as “bridging”, there is substantial economic loss during shipping
of DDGS. The particles tend to stick with each other
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Düz depolama binaları genellikle metal levha yapılardır: boyutları en az 30,5 m x 61 m’dir ve 6000-8000 ton
DDGS depolayabilirler (Rosentrater ve ark., 2012). Düz
depolama konsepti basitçe büyük bir binaya ihtiyaç
duyar. Düz depolama binaları genellikle yıllık 50-60 milyon galon üreten etanol fabrikalarda yaygındır. DDGS,
bina tabanındaki huni alıcılara itilir veya taşınır ve sonra
boşaltma ekipmanına nakledilir. Düz depolama binasının en temel avantajı kürlemeye yönlendirmesi ve diğer
seçeneklere kıyasla daha az ön yatırıma ihtiyaç duymasıdır. Düz depolama binalarının bir dezavantajı, ön yükleyicileri veya bunun gibi diğer aletleri hareket ettirmek
için işçi yoğunluğuna ihtiyaç duyulmasıdır (World Grain
Staff, 2008).

3.2. OTOMATİK DİKEY DEPOLAMA
DDGS depolama metodu, yıllık 100 milyon galona (378.5 milyon litre) yeten etanol fabrikalarında
DDGS’nin depolandığı özel tasarım silolarda ve ağır tasarımlı reclaim augerlerin (özel ağır yük dip sıyırıcıları)
kullanıldığı otomatik dikey depolamadır. Dikey depolama sistemlerinin belki de en büyük avantajı geniş otomatik boşaltma hızı yeteneğidir. Otomatik özelliği işçi
maliyetini düşürür. Aynı zamanda tozlu bina şartlarında
operatör işiyle ilgili güvenlik endişelerini ortadan kaldırır. Dikey depolama sistemlerinin dezavantajı ise yüksek
yatırım maliyetidir. Ayrıca, fabrika operatörü kürleme işlemine ihtiyaç duyacağı için ek bir binaya ihtiyaç duyulur (World Grain Staff, 2008).

3.3. DÜZ DEPOLAMANIN VE OTOMATİK
DİKEY DEPOLAMANIN KOMBİNASYONU
Depolama ve işleme konseptlerinde üçüncü depolama,
materyali düz depolamanın ve otomatik dikey depolamanın her ikisinin birleşimidir. Genellikle düz depolamanın
bulunduğu ve başka bir bina eklemektense bir silo eklemenin avantajlı olduğu durumlarda kullanılır. Bu metot silodan hızlı ve otomatik boşaltma hızlarının avantajını taşır
ve kürleme işlemenin gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilir
(World Grain Staff, 2008).
Ancak, DDGS’nin depolanması ve işlenmesi DDGS’nin
zayıf akışkanlığından dolayı sorunlu bulunmuştur. Sınırlamalar genellikle iki parça veya bir grup parçacık arasındaki “kekleşme” fenomanasına bağlı olarak oluşur. Aynı
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which results in unwanted agglomeration and adds to
cost of DDGS market since manpower, machinery, and
time is required to break those agglomerates At times,
small differences in variables such as moisture content,
particle size, storage time, temperature, and relative humidity can cause caking/bridging of granular materials
(Bhadra et al., 2009; Ganesan et al., 2008; World Grain
Staff, 2008). At times, small differences in variables such
as moisture content, particle size, storage time, temperature, and relative humidity can cause caking/bridging
of granular materials. This results in a great disparity in
the ﬂowability of DDGS. In light of the growth of the industry, the ﬂowability of DDGS and their ﬂow behaviour
under various conditions are important visa-vis handling
operations (storage in silos or bins) and transportation
(Ganesan et al., 2008).
The material can often become "stagnant" in the corner
of silos, which is defined as the point where the cone
meets the straight wall. As time passes, more material
can become stagnant in the corners and create an environment where material does not flow freely. Eventually,
a condition called "rat holing" can occur. A rat hole is
where stagnant material creates a solid ring around the
silo, reducing the active diameter of the silo. Ultimately,
conditions can deteriorate to the point where material will
create a "bridge" and material flow will stop. Two methods can be used to avoid this problem. The first is to
design a storage system that will permit the DDGS to
recirculate or move frequently. The second is to invest in
an aggressive reclaim system that can actively keep material from becoming stagnant in areas of the silo (World
Grain Staff, 2008).
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zamanda “köprüleşme” olarak da bilinen kekleşmeye
bağlı olarak, DDGS’nin transferi sırasında ekonomik kayıplar oluşur. Parçacıklar birbirleri arasında istenmeyen
topaklaşmalarla sonuçlanan yapışmalara meyillidirler
(Bhadra ve ark., 2009; Ganesan ve ark., 2008; World
Grain Staff, 2008).
Zamanla, nem miktarı, parçacık ölçüleri, depolama
zamanı, sıcaklık, bağıl nemdeki küçük farklılıklar granül
maddelerin kekleşmesine/köprüleşmesine sebep olabilirler. Bu da DDGS’nin akışkanlığında büyük dengesizlikle
sonuçlanır. Büyüyen endüstri ışığında, işleme operasyonunda (silo veya bin depolanması) ve taşımada DDGS’nin
akışı ve çeşitli şartlarda akış davranışı çok önemlidir (Ganesan ve ark., 2008).
Materyal genellikle siloların huninin düz duvarlarla
karşılaştığı nokta olarak tanımlanan köşelerde “durgun”
hale gelir. Zaman geçtikçe köşelerde daha çok malzeme
durgun hale gelir ve malzemenin serbestçe akamayacağı bir çevre yaratır. Sonuç olarak, “rat boşluğu” oluşabilir.
Rat boşluğu silonun aktif çapını düşüren, durgun malzemenin silonun etrafında yarattığı katı halkanın olduğu
yerdir.
Sonunda koşullar malzemenin “köprü” yarattığı noktayı bozabilir ve malzeme akışı durur. Bu problemi önlemek için iki metot vardır. Birincisi depolama sistemini
DDGS’nin devridaim olabilmesine veya yavaşça hareket
edebilmesine izin verecek şekilde tasarlamaktır. İkincisi
silo alanına durgun hale gelmeden malzemeyi aktif bir
şekilde tutacak reclaim bir sisteme yatırım yapmaktır
(World Grain Staff, 2008).
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4. TRANSPORTATION OF DDGS
A 100-million-gallon plant operating 354 days per year
produces 6,200 tons of DDGS per week. Storage capacity for DDGS at the ethanol plant is generally limited
to two weeks. Thus, ethanol plants are highly dependent upon reliable transportation providers. DDGS are
shipped by truck, rail, barge, or container. Modal choice
is a function of the volume shipped, distance, rates
(Dooley and Martens, 2008).
While most ethanol plants load trucks, many are now
being built with substantial rail facilities, and there are
also plants that can load product onto ships. The available forms of transportation can dictate loadout capacity
for DDGS. If a plant cannot load out fast enough, it may
be forced to pay demurrage charges for the extra time required (World Grain Staff, 2008). DDGS can be subjected
to diverse environmental conditions (such as variations in
temperature, humidity, and amount of vibration) and can
harden and agglomerate during transport and shipping.
Agglomeration, stickiness, and caking of DDGS particles
during transport cause unwanted flow problems, which are
a major economic concern to the industry. Thus, understanding the flow behavior of DDGS under diverse environmental and processing conditions is important for improving handling and storage operations (Bhadra et al., 2011).

4. DDGS’NİN TAŞINMASI
Yıllık 354 gün, 100 milyon galon çalıştıran bir fabrika,
haftada 6200 ton DDGS üretir. Etanol fabrikalarının depolama kapasitesi genellikle iki haftayla limitlidir. Bu yüzden
etanol fabrikaları güvenilir lojistik sağlayıcılara oldukça bağımlıdır. DDGS’ler kamyonlarla, demiryoluyla, mavnalarla
ve konteynırla taşınabilir. Tipik seçim taşıma hacminin,
uzaklığın, hızın bir fonksiyonudur.
Birçok etanol fabrikası yüklemeyi kamyonlara yaparken, şimdilerde yapılan inşaların çoğu demiryolu ve denizyolu olanaklarına sahiptir. Mümkün olan lojistik formları
DDGS’nin boşaltma kapasitesine bağlıdır. Eğer bir fabrika
yeterince hızlı boşaltamıyorsa, gereken ekstra zaman için
bekleme süresi ücretlerini ödemesi gerekir (World Grain
Staff, 2008).
DDGS sevki sırasında çevre faktörlerinden (sıcaklık ve
değişikliği, sarsılma miktarı) negatif yönde etkilenip sertleşebilir ve topaklanabilir. Topaklanma, yapışkanlık ve
DDGS’nin kekleşmesi istenmeyen akış sorunları oluşturur. Bu da boşaltım sırasında sanayi tarafından ekonomik
endişeler doğurur. Bu yüzden, DDGS’nin ters çevre ve
üretim koşullarındaki akış davranışını anlamak, işlenmesini ve taşınmasını geliştirmek için çok önemlidir (Bhadra
ve ark., 2011).

Three observations are made with respect to the
transportation of DDGS:
First, the effects of the production of ethanol and related
products on transportation equipment and infrastructure are
large in magnitude. In the short run, ethanol firms, truckers,
and railroads are experiencing backlogs in orders for new
hopper and tanker cars and difficulties in shipping DDGS.
While challenging, these problems likely reflect short-term
adjustments as opposed to long-term concerns. The railroads seemingly have the ability to manage this change.

DDGS’nin taşınması sırasında üç önemli husus bulunmaktadır:
Birincisi, etanol ve ilgili ürünlerin üretiminin taşıma
ekipmanlarına ve altyapıya etkisi geniş miktardır. Kısa
dönemde, etanol firmaları, kamyoncular ve demiryolları; DDGS nakliyesinde yeni huniler, tankerler ve transferdeki zorluklar için siparişlerde birikmiş işleri tecrübe
etmektedir. Zor da olsa, bu problemler uzun sureli endişelerin aksine kısa süreli uygulamalara cevap vermektedir.

Second, the effects of increased truck traffic will be
experienced most in the communities and surrounding
areas where new ethanol plants are located. While the
economic development associated with new ethanol
plants is welcome in rural communities, the increase in
truck traffic may strain local highway maintenance budgets. The problem may be more serious in regions with
bridges that are in poor condition.

İkincisi, artan kamyon trafiği birçok komitede ve yeni
etanol fabrikaların konumlandığı çevre alanda önem arz
etmektedir. Yerel komitelerde, yeni etanol fabrikalarıyla
ilgili olarak ekonomik gelişmeler karşılanırken, artan kamyon trafiği yerel otoyollarda tamirat bütçesini zorlamaktadır. Bu problem zayıf koşullardaki köprülerin olduğu bölgelerde daha ciddi olabilir.

Third, compared to the traditional grain sector, many ethanol plants have relatively little storage for grains and outputs.
With as little as ten days to two weeks of storage capacity,
these plants are heavily reliant on dependable providers of
transportation service. As a corollary, railroads might increase
their equipment utilization when shipping ethanol and DDGS
as compared to grain (Dooley and Martens, 2008).
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Üçüncüsü, geleneksel tahıl sektörü ile karşılaştırıldığında, birçok etanol fabrikası tahıl ve ürünler için gerçekten küçük depolara sahiptir. 10 günden iki haftaya
kadarki depolama kapasitesiyle, bu fabrikalar lojistik
servis sağlayıcılarına bağımlılar. Sonuç olarak, tahıllarla kıyaslandığında etanol ve DDGS transferi sırasında,
demiryolları ekipman alımlarını arttırabilir (Dooley ve
Marten, 2008).
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5. CONCLUSION
This study is an overview for general DDGS production
and its handling and storage. DDGS is a valuble product
obtained from ethanol production. Since DDGS stores
high amount of energy, it is a desirable feed source for
animals. Different drying and storage techniques can be
used in ethanol plants depending on the demands, environmental conditions and investment costs. It is expected there will be a serious increase in DDGS production
over the next several years. However, there is not enough
research about DDGS storage and transportation which
have problems. This subject should be studied detail to
solve the problems during transportation and storage.

5. SONUÇ
Bu çalışma genel DDGS üretimine ve onun işlenmesine
ve depolanmasına genel bir bakıştır. DDGS etanol üretiminden elde edilen değerli bir üründür. DDGS yüksek
miktarda enerji barındırdığı için hayvanlar için tercih edilen
yem kaynağıdır. Etanol fabrikalarında talebe, çevresel koşullara ve yatırım maliyetlerine bağlı olarak farklı kurutma
ve depolama teknikleri kullanılabilir. Gelecek bir kaç yıl
içerisinde DDGS üretiminde ciddi bir artış olması beklenmektedir. Fakat DDGS’nin sorunlu olan depolanması ve
lojistiği için yeterli araştırma bulunmamaktadır. DDGS’nin
depolanması ve taşınması sırasındaki sorunlarını çözmek
için bu konu detaylarıyla çalışılmalıdır.
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