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Dear Readers,

We are together with the very first issue of 2016. We 
discussed milling technologies and innovation in this 
month’s cover issue in Miller Magazine. As we all follow, 
the milling industry has had a chance to see many new 
technologies launched in milling industry in the last few 
years. Therefore I believe that it is important to empha-
size on the innovation concept. 

The concept of innovation does not only mean the re-
sults which are presented as innovation to us but also a 
process. It is a method to overcome the problems that 
we cannot solve and pose an obstacle. It is rather to take 
an available product or service by adding effective fea-
tures to it and to serve it into the service of humanity. The 
new feature’s being effective and adding a unique quality 
to the product is the most important thing in this process. 

Presenting various innovations both causes competen-
cy among the companies and increases the profitability 
of them. A company developing innovative products can 
move forward more rapidly both in local and international 
markets. To obtain this, of course, it should apply the ob-
tained innovation both on products and on the services 
it gives. After all, we see that the secret of the big, re-
spected companies’ success is sparing source and time 
to R&D, in another word, innovation. 

As I stated above, milling industry has gained many 
new technologies in the recent years. Some of the men-
tioned new products and technologies are revolutionary. 
One of them is NOVITIOUS roller which Selis Machine de-
veloped and launched at IDMA 2015 Exhibition. You can 
find the details about the new technologies of leading 
companies like Selis, Bühler, Alapala, Ocrim, İmaş and 
Omas in the following pages of our magazine. 

I wish you a healthy, successful and prosperous year. 

Hope to meet again in the next issue… 

Değerli okurlar,

2016 yılının ilk sayısıyla sizlerle birlikteyiz. Değirmenci 
Dergisi’nin bu ayki dosya konusunda değirmencilik tek-
nolojileri ve inovasyon konusunu ele aldık. Hepimizin ta-
kip ettiği gibi değirmencilik endüstrisinin son birkaç yılında 
piyasaya sunulan yepyeni birçok teknolojiyi tanıma fırsatı 
bulduk. Bu sebeple inovasyon kavramı üzerinde özellikle 
durmanın da oldukça faydalı olacağına inanıyorum.

İnovasyon kavramı yalnızca yenilik olarak karşımıza gelen 
sonucu değil aynı zamanda bir süreci de kapsamakta-
dır ve işletmemiz açısından bizi çıkmaza sürükleyen ve 
verimliliğimiz önünde engel oluşturan problemleri aşmak 
için bir yöntemdir. Daha çok günümüzde var olan bir ürü-
nü, hizmeti ele alıp ürüne yeni etkin özellikler katıp yeni-
den insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu aşamada önemli 
olan değişen yeni özelliğin etkin olması ve ürüne özgün 
bir özellik katmasıdır.

Çeşitli yenilikler sunmak firmalar arasında rekabete neden 
olmakla birlikte firmaların karını da artırmaktadır. İnovatif 
ürünler geliştiren bir firma, gerek yerel gerekse uluslara-
rası pazarlarda daha hızlı yol alabilir. Elbette bunu sağla-
mak için elde ettiği inovasyonu hem ürünlerinde hem de 
verdiği hizmetlerde uygulayabiliyor olmalıdır. Zaten dünya 
genelinde itibar kazanmış büyük firmaların da başarısının 
sırrının Ar-Ge’ye yani inovasyona ciddi miktarda kaynak 
ve zaman ayırmaları olduğunu görüyoruz. 

Yukarıda da belirttiğim gibi değirmencilik endüstrisi son 
yıllarda birçok yeni teknolojiye kavuştu. Söz konusu yeni 
ürün ve teknolojilerin bir kısmı ise devrim niteliğinde. Bun-
lardan biri de Selis Makine’nin geliştirdiği ve lansmanını 
İDMA 2015 Fuarı’nda yaptığı NOVITIOUS vals makinesi. 
Selis, Bühler, Alapala, Ocrim, İmaş ve Omas gibi önde 
gelen firmaların yeni teknolojilerine dair detayları dergimi-
zin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. 

Sağlıklı, başarı dolu ve bol kazançlı bir yıl geçirmenizi 
diliyorum.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle… 

Milling Technologies 
and innovation… 

Değirmencilik teknolojileri 
ve inovasyon… 

EDITOR

EDİTÖR



EDİTÖR
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Dear friends, 

Personally, I like reading and sharing short stories that 
give a message. In this issue, I would like to share “The 
story of Wheat that is not finished”   which is one of 
those stories.  The story is about two brothers living in a 
far country.  These two brothers work together in a farm 
that they inherited from their father. The older brother is 
married but the younger one is not. Every night, the two 
brothers equally share the wheat that they cultivated and 
take them home. 

One day, the younger brother thought himself: “It is 
not right to share the wheat equally because I do not 
have a wife or children. I do not have much wheat too.” 
He took some wheat from his own bag and put them into 
his brother’s granary. 

On those days, the older brother thought his younger 
brother too: “My dear brother lives alone. He does not 
even have children to look after him. My children will look 
after me when I am older. It would be better if I take 
some of my wheat and give him.” He woke up that night 
and went to his brother’s granary secretly. He left a bag 
of wheat to his brother’s granary. 

So they secretly continue to do the same every day. 
As a result, their wheat is not finished. Both of them 
wonder “God, why my wheat is not finished?” 

One night, the older brother took a bag on his back; 
he was going to take it to his brother’s granary. As luck 
would have it, his younger brother was there carrying 
a bag of wheat to take him. Then the two brothers see 
what is happening. They leave the bags and hug each 
other with love.”

As you know, we have seen various political disputes, 
turmoil and deaths in the recent years (especially last 
year). Hunger also is added to them. All of these dep-
ressive developments and the so called new world order 
both affect us mentally and cause our hopes for share, 
love and respect to disappear.  

The reason why I told this story is to remind these 
feelings to ourselves a bit. 

Therefore, first I wish that 2016 would be a year to re-
mind human kindness, empathy capability and sharing. 

Then I wish you have a healthy, successful and pros-
perous year. 

Hope to meet you in the next issue… 
Best regards…

Değerli dostlar,

Kişisel olarak, mesaj veren kısa öyküleri okumayı ve ak-
tarmayı seviyorum. Bunlardan bir tanesi olan “Bitmeyen 
Buğday Hikayesi”ni de bu sayıda sizinle paylaşmak istedim. 
Hikaye, uzak bir ülkede yaşan iki erkek kardeşi konu edini-
yor. Bu iki kardeş, birlikte babalarından kalan çiftlikte çalışır-
larmış. Büyük kardeş evliymiş. Çocukları da varmış. Küçüğü 
ise evli değilmiş. Her akşam iki kardeş topladıkları buğdayı 
eşit bir şekilde bölüşür ve kendi ambarlarına götürürlermiş.

Bir gün küçük kardeş kendi kendine: “Buğdayı eşit böl-
mek doğru değil. Çünkü benim eşim ve çocuğum yok. 
Fazla buğdaya da ihtiyacım yok.” diye düşünmüş. Gece 
vakti gizlice kendi buğdayından bir çuval alıp, kardeşinin 
buğday ambarına götürmüş.

O günlerde ağabey de kardeşini düşünüyormuş: “Benim 
canım kardeşim yapayalnız yaşıyor. Yaşlanınca ona baka-
cak çocukları bile yok. Benim çocuklarım yaşlanınca bana 
bakarlar. İyisi mi ben kendi buğdayımdan kardeşime vere-
yim.” O da gece kalkmış, gizlice kardeşinin ambarına gitmiş. 
Kendi buğdayından bir çuvalı kardeşinin ambarına bırakmış.

Böylece birbirlerinden habersiz her gece, aynı şeyi yap-
maya başlamışlar. Bu yüzden ikisinin de buğdayı azalmı-
yormuş. İkisi de “Allah Allah buğdayım neden hiç azalmı-
yor?” diye merak edip duruyormuş.

Bir gece ağabey yine sırtına bir çuval buğday almış. 
Kardeşinin ambarına götürecekmiş. Az sonra karşısında 
ne görsün? Kardeşi de bir çuval buğdayla onun evine git-
miyor muymuş? İşte o an iki kardeş neler olduğunu an-
lamışlar. Çuvalları bırakıp sevgiyle birbirlerine sarılmışlar.”

Biliyorsunuz son yıllarda (özellikle de son bir yılda) gerek 
ülkemizde gerekse komşu ülkelerde çeşitli siyasi gergin-
liklere, çatışmalara ve ölümlere tanık olduk. Bunlara bir de 
dünyadaki açlık ekleniyor. Tüm bu buhran verici gelişmeler 
ve yeni diye tabir edilen dünya düzeni, hem ruhen bizleri 
derinden etkiliyor hem de gün geçtikçe paylaşmaya, sevgi-
ye ve saygıya olan inancımızı ve bağlılığımızı azaltıyor. 

Bu hikayeyi anlatma nedenim de bu duyguları biraz 
olsun kendimize hatırlatabilmek. Bu yüzden de 2016’nın 
öncelikle insan olmanın inceliğinin, empati kurabilme 
yeteneğinin ve paylaşma duygusunun hatırlandığı bir yıl 
olmasını temenni ediyorum. Akabinde de sağlıklı, başarı 
dolu ve bol kazançlı bir yıl geçirmenizi diliyorum. 

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…
Saygılarımla…

I WISH YOU A YEAR THAT 
WHEAT IS NEVER FINISHED! 

Buğdayınızın hiç bitmeyeceği 
bir yıl dileğiyle!

LEADING ARTICLE
BAŞYAZIZübeyde KAVRAZ
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The Dubai-based Essa Al Ghurair Investment Co. is considering bidding for four mills in Saudi Arabia 
which are in the process of being privatized. The purchase is expected to take place within two years.

Dubai merkezli Essa Al Ghurair Investment Co., Suudi Arabistan’da bulunan ve özelleştirilme sürecin-
deki dört değirmen için teklif vermeye hazırlanıyor. Alım işleminin iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Dubai’s Essa Al Ghurair Investment Co. is considering 
bidding for flour mills that Saudi Arabia is preparing to sell 
to private investors. The plants would add to flour mills 
it has in Oman and Lebanon, Essa Al Ghurair, chairman 
of his investment company Essa Al Ghurair Investment, 
said. The purchase could take place within the next two 
years, he said, adding that it would not be “difficult to 
adapt to the Saudi environment.”Saudi Arabia plans to 
reorganize its nine state-run flour mills into four compa-
nies to sell to the private sector. Saudi Arabia’s nine flour 
mills have combined daily milling capacity of 12,630 met-
ric tons of wheat, and process about 3.3 million tons of 
wheat a year, according to the USDA’s agriculture spe-
cialist in Riyadh. 

Saudi Arabia’s last wheat farms just stopped produc-
tion as part of a government effort to save the aquifers 
supplying them. For the first time, the nation will rely al-
most completely on wheat imports in 2016, a reversal 
from its policy of self-sufficiency. 

Dubaili Essa Al Ghurair Investment Co., Suudi Arabistan’ın 
özel yatırımcılara satmaya hazırlandığı dört un değirmeni için 
fiyat teklifi vermeyi düşünüyor. Yatırımcı firma Essa Al Ghurair 
Investment’ın Genel Başkanı Essa Al Ghurair, değirmenlerin, fir-
manın Umman ve Lübnan’da bulunan dört değirmenine ekle-
neceğini belirtti. Bloomberg’de yer alan habere göre, Al Ghurair 
alım işleminin iki yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini ve Su-
udi Arabistan’a uyum sağlamakta güçlük çekilmeyeceğini açık-
ladı. Suudi Arabistan aynı zamanda devlet eliyle işletilen dokuz 
değirmeninin dört firmaya dağıtılarak özelleştirilmesini de planlı-
yor. ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin Riyad’da bulunan 
bir uzmanının belirtiğine göre, Suudi Arabistan’ın söz konusu 
dokuz değirmeni, günde 12 bin 630 ton buğdayı öğütme ve 
3,3 milyon ton buğdayı işlemden geçirme kapasitesine sahip. 

Hükümetin yer altı su tabakasını koruyabilmek adına yap-
tığı çalışmanın bir parçası olarak, Suudi Arabistan’ın son 
buğday çiftliği de üretimi durdurmuştu. Ülke, kendi kendine 
yetebilme politikasından vazgeçerek ilk kez 2016 yılında ta-
mamen buğday ithalatına bağımlı olacak.

Dubaili yatırımcı, Suudi 
değirmenleri için teklif 
vermeye hazırlanıyor

Dubai Investor plans 
to bid for Saudi mills
.................................................

Ardent Mills organik 
buğday girişimi başlatıyor

Ardent Mills starts 
organic wheat initiative
.................................................

American based Ardent Mills Company is announc-
ing a new organic initiative committed to helping U.S. 
wheat growers double organic wheat acres by 2019. 

ABD merkezli Ardent Mills, Amerikalı buğday yetiştirici-
lerinin organik buğday arazilerini 2019 yılına kadar iki katına 
çıkarabilmeleri amacıyla, yeni bir organik girişim başlattığını 
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Ardent Mills Chief Executive Officer Dan Dye says “Ar-
dent Mills’ vision is to be the trusted partner in nurturing 
our customers, consumers and communities through 
innovative and nutritious grain-based solutions, and our 
new organic initiative demonstrates one of the many 
ways we’re bringing that vision to life. Today, there is 
growing demand from restaurants and food companies 
for organic wheat flour for use in fresh, packaged and 
menu recipes.” 

As farmers join the Ardent Mills’ organic initiative, they 
will have access to direct support services, workshops 
and long-term contracts for transitional and organic 
wheat bushels. Ardent Mills VP of Sales Dean Gross-
mann also notes about the issue “Based on our cus-
tomer and consumer research, we see considerable 
demand for products produced with wheat from our 
program. We will provide a robust supply chain to meet 
the growing consumer demand for a variety of organic 
grain-based products.” 

duyurdu. Ardent Mills CEO’su Dan Dye, konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: “Ardent Mills’in vizyonu, inovatif ve besleyici 
tahıl bazlı çözümler aracılığıyla müşterilerimizi, tüketicilerimi-
zi ve toplumumuzu besleme konusunda güvenilir bir ortak 
olmak. Bu yüzden yeni organik girişimimiz bu vizyonumuzu 
hayata geçirebileceğimiz birçok yoldan birini temsil ediyor. 
Günümüzde restoran ve gıda firmalarından taze, paketlenmiş 
ve menülerde yer alan organik buğday ununa yönelik artan 
bir talep söz konusu.”

Çiftçilerin, Ardent Mills’in organik girişimine katıldığında doğ-
rudan destek hizmetine, atölye çalışmalarına, geçici ve orga-
nik buğday için yapılan uzun dönemli anlaşmalara da ulaşım 
sağlayacağı belirtiliyor. Ardent Mills Satışlardan Sorumlu Müdür 
Yardımcısı Dean Grossmann ise konuyla ilgili olarak şunları ek-
liyor: “Müşteri ve tüketici araştırmamıza dayanarak, programı-
mızın sunduğu buğdaydan üretilen ürünlere yönelik yoğun bir 
talep olduğunu görüyoruz. Bu yüzden, farklı çeşitlerde, organik 
ve tahıl bazlı ürünlere yönelik artan tüketici talebini karşılamak 
amacıyla güçlü bir tedarik zinciri sunacağız.” 

Ardent Mills, the premier flour-milling and Ingredient Company, started a new organic initiation 
organized to help American wheat growers increase organic wheat acres by 2019.

Önde gelen un değirmeni ve bileşenleri firması Ardent Mills, Amerikan buğday yetiştiricilerinin organik 
buğday arazilerini 2019 yılına kadar artırmasına yönelik, yeni bir organik girişim başlattığını duyurdu.

Infratec Tahıl Analiz Cihazı, resmi olarak onaylandı

Infratec grain analyzer officially approved
.......................................................................................................................

The InfratecTM NOVA grain analyzer has been 
approved for analysis of moisture in grain by 
the institutions in Germany and France.

InfratecTM NOVA tahıl analiz cihazı, tahıllardaki 
nem analizi için Alman ve Fransız kurumlardan 
resmi onay aldı.

The InfratecTM NOVA grain analyzer has been ap-
proved for analysis of moisture in grain by the National 
Metrological Institute in Germany (known as PTB) and the 
Laboratoire national de métrologie 
et d'essais (LNE) in France. Official 
approvals are required in a range of 
countries for official measurement of 
grain quality, for example, for pay-
ment to farmers for their grain deliv-
eries.

The Infratec NOVA is scheduled to 
achieve the same level of approval 
as the previous generation Infratec 
1241 Grain Analyzer which is the most 
widely approved grain analyzer avail-
able. Further approvals for the Infratec 
NOVA are underway in all countries where the Infratec 1241 
is currently approved such as France, The United States and 
Australia. It is said that these are expected in the near future.

InfratecTM NOVA tahıl analiz cihazı, tahıllardaki nem 
analizi için Almanya’da PTB olarak bilinen Ulusal Met-
roloji Enstitüsü ve Fransa’daki Ulusal Metroloji ve Test 

Analizi Laboratuvarı’ndan (LNE) 
onay aldı. Tahıl kalitesinin resmi 
ölçümü için, örneğin tahılların 
teslim edilmesi sırasında çift-
çilere ödeme yapılması gibi, bir 
dizi ülkenin resmi onayı gereki-
yor. 

The Infratec NOVA, en çok 
resmi onayı alan bir önceki ta-
hıl analiz cihazı Infratec 1241 ile 
aynı oranda onay alacak şekil-
de hazırlandı. Infratec NOVA, 
Fransa, ABD ve Avustralya gibi 

Infratec 1241’in onay aldığı tüm ülkelerden onay almaya 
hazırlanıyor. Tüm bu işlemlerinse yakın zamanda gerçek-
leşmesi bekleniyor.
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ADM, Medsofts Group’un 
yüzde 50 hissesini alıyor 

ADM purchases 
a 50 percent stake 
in Medsofts Group
.................................................

Archer Daniels Midland Company announced that it has reached an agreement to purchase a 50 
percent stake in Cairo-based Medsofts Group. The new 50-50 joint venture will own and manage 
an international merchandising operation a local grain distribution operation, serving customers in 
Egypt and an inland logistics network.  

Archer Daniels Midland firması, Kahire merkezli Medsofts Group’un yüzde 50 hissesini almak için 
anlaşmaya vardığını duyurdu. Yarı yarıya iş ortaklığıyla; uluslararası satın alma operasyonu, yerel 
tahıl dağıtım operasyonu ve Mısır’daki müşteri hizmetleri gibi satın alma ve tedarik zinciri operas-
yonlarının yönetimi devralınacak. 

The leading agricultural processor and food ingredients 
company Archer Daniels Midland (ADM) announced that it 
has reached an agreement to purchase a 50 percent stake 
in Cairo-based Medsofts Group. ADM is targeting closing 
the deal in early 2016. The new 50-50 joint venture will own 
and manage merchandising and supply chain operations, 
including: an international merchandising operation that 
handles more than 1.5 million metric tons of grains, oilseeds 
and soft commodities annually destined for the Middle East 
and North Africa; a local grain distribution operation, serv-
ing customers in Egypt; and an inland logistics network that 
links port operations to customers throughout Egypt. 

In addition, the joint venture will own a 50 percent share 
of Nile Stevedoring & Storage Co. (NSSC), which operates 
one of the largest grain port facilities in Egypt. Located at 
the Port of Alexandria, the facility has an annual discharge 
capacity of more than 2 million metric tons, and includes 
additional land for future expansion; the joint venture par-
ties are conducting advanced due diligence on a potential 
oilseed crush facility on that land.

“This is an excellent addition that helps meet several key 
goals for strategic expansion in our Agricultural Services 
business: it further diversifies and expands our merchandis-
ing footprint, it helps us grow our logistics services, and it is 
another important enhancement of our destination market-
ing capabilities, which are getting us closer to our custom-
ers as we deliver products directly to them,” said Joe Taets, 
president of ADM’s Agricultural Services business unit, and 
president of the company’s EMEA operations.

Dünyanın önde gelen tarımsal işlemcisi ve gıda bile-
şenleri tedarikçisi Archer Daniels Midland (ADM), Kahire 
merkezli Medsofts Group’un yüzde 50 hissesini almak 
için anlaşmaya vardığını duyurdu. ADM anlaşmayı 2016 
yılında tamamlamayı hedefliyor. Yarı yarıya iş ortaklığıyla, 
yıl bazında Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya sevk edilen yağlı 
tohumlar, soft emtialar ve 1,5 milyon tondan fazla tahılın 
işlenmesini sağlayan uluslararası satın alma operasyonu, 
yerel tahıl dağıtım operasyonu, Mısır’daki müşteri hizmet-
leri ve liman operasyonlarını Mısır’daki müşterilere bağla-
yan kara lojistik ağı devralınacak.

ADM, buna ek olarak, söz konusu iş ortaklığıyla Mısır’ın 
en büyük tahıl liman tesislerinden birini işleten Nile Ste-
vedoring & Storage Co.’nun da yüzde 50 hissesine sahip 
olacak. İskenderiye limanında yer alan tesis, yılda 2 mil-
yon tondan fazla tahliye kapasitesine sahip olmakla birlik-
te gelecekte yapılacak genişleme için de ekstra bir arazi-
ye sahip. Ortaklar, bu arazi üzerinde kurulması muhtemel 
bir yağlı tohumlar tesisi için de gereken özeni taşıyor. 

ADM Tarımsal Hizmetler Birimi Başkanı ve EMEA Ope-
rasyonları Müdürü Joe Taets, konuyla ilgili olarak şunları 
söyledi: “Bu, Tarımsal Hizmetler Birimimizdeki stratejik 
genişleme için gereken temel hedeflerin gerçekleştiril-
mesine harika bir şekilde destek oluyor. Satın alma, böl-
gemizin çeşitlenmesini ve genişlemesini sağlıyor; lojistik 
hizmetlerimizi genişletmemize yardım ediyor ve müşteri-
lerimize ürünlerimizi doğrudan ulaştırabildiğimiz için bizi 
birbirimize yakınlaştıran yerinde pazarlama gücümüzü 
zenginleştiriyor.”
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The new BinMaster Crop-Protector™ digital grain monitoring system stands with its state-of-the-
art solution used to monitor temperature, moisture and provide aeration control to protect and 
condition stored grains of all types.

Yeni BinMaster Crop-Protector™ dijital tahıl izleme sistemi, sıcaklık ve nem takibinde kullanılan 
son teknoloji çözümleri ve depolanmış her çeşit tahılın korunması için sağladığı havalandırma kont-
rolüyle ilgi topluyor.

BinMaster’ın yeni tahıl izleme sistemi Crop-Protector™, 
uzun servis ömrü ve daha düşük maliyetiyle daha yüksek 
kesinlik, güvenilir bir performans ve raporlama sunuyor. Çift 
tel sistemi, kurulumu kolaylaştırıp geleneksel analog kab-
lolara göre daha az kablolama gerektirirken, dijital tekno-
lojinin kullanımı da bakım gerektirmeyen sıcaklık sensörü 
ve uzun ömürlü kullanım için sıcaklık değişimlerini azaltıyor.   

Yeni üretim hattı, ısınan noktaları erkenden saptamak 
için kullanılan sıcaklık kablolarını da içeriyor. Bu kablolar, 
sağlam polimerlerle kaplanmış çok yüksek kesinlikte di-
jital sıcaklık sensörlerine de sahip. Dijital nem sensörlü 
kablolar, aşırı nemin sebep olduğu bozulmaları ya da faz-
la kurutmanın sebep olduğu büzülmelerden kaynaklanan 
kayıpları azaltarak ürünü koruyor. Havalandırma kontrolü 
nem kabloları, sıcaklık kabloları ve hava istasyonundan 
gelen ve havalandırmanın belirli zamanlarda başlatılıp 
yalnızca gerek duyulduğunda büzülmeyi önleyen, enerji 
maliyetini azaltan verileri kullanarak çalışmaktadır.

BinMaster’dan yeni bir 
izleme ve kontrol sistemi

A new monitoring and 
control system from 
BinMaster
.................................................

The new grain monitoring system of Binmaster, Crop-Pro-
tector™ provides highly accurate, reliable performance and 
reporting with a long service life and lower total cost of own-
ership. The use of digital technology reduces temperature 
drift for precise, maintenance-free temperature sensing and 
long-lasting durability, while the two-wire system simplifies 
installation and requires considerably less wiring than con-
ventional analog cables.

The product line includes temperature cables used to de-
tect hot spots early that feature highly precise digital tem-
perature sensors encased in a rugged polymer cable. Digital 
moisture sensing cables protect the value of your crop by 
reducing losses due to spoilage from excessive moisture or 
shrinkage due to over-drying. Aeration control is performed 
using data from moisture cables, temperature cables, and a 
weather station, allowing aeration to be initiated at optimal 
times and only when absolutely necessary to prevent shrink-
age and reduce energy costs. 

BoMill AB, Orta Avrupa’ya açılıyor

BoMill AB expands into Central Europe
....................................................................................................

Supplying quality solutions in grain sorting technolo-
gies, BoMill AB grows their distributor network by sign-
ing an agreement with Pawlica s.r.o. with operations 
in Czech Republic, Slovakia, Poland and Serbia. “With 
Pawlica as our Distributor in central Europe we will have 
a strong partner” says Per Söderström, Marketing Di-
rector BoMill AB. “Pawlica´s long presence in the grain 

Tahıl ayıklama teknolojilerinde kaliteli çözümler sunan 
BoMill AB, Pawlica s.r.o. ile imzaladığı anlaşmayla Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya ve Sırbistan’daki ope-
rasyonlarının dağıtım ağını genişletiyor. BoMill AB Pa-
zarlama Direktörü Per Söderström, konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: “Pawlica ile birlikte Orta Avrupa’daki 
dağıtım ağımız güçlü bir ortağa kavuşacak. Pawlica’nın 
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Olam hayvan yemi 
sektörüne giriyor

Olam enters animal 
feed business
.................................................

Olam International Limited announced that its Grains platform plans to expand into animal feed 
and related businesses in Nigeria.

Olam International Limited, tahıl platformunun Nijerya’da hayvan yemi ve benzer alanlara doğru 
genişleyeceğini duyurdu.

Olam is expanding into animal feed business and the 
expansion involves investments in setting up poultry and 
fish feed mills in Nigeria. These investments are consistent 
with Olam’s strategy to selectively invest in prioritized plat-
forms, which includes the Grains platform. The investment 
builds on Olam’s existing strengths in origination, which 
includes extracting raw material cost efficiencies, sharing 
of port infrastructure, sourcing arbitrage, trading, ocean 
freight and risk management.

In addition to bran from its flour mills, Olam will leverage its 
local procurement network to source a majority of other inputs 
required for producing poultry and fish feed. The investments 
will also contribute to the development of the Nigerian poultry 
and aquaculture sectors by providing competitively priced in-
puts and technical support to local poultry and fish farmers, 
thereby improving productivity and returns for the sector.

business and knowhow is important 
for our expansion in Europe.” 

Petr Pawlica, CEO: “Revolution in 
grain sorting is here! I am really hap-
py that I will be able to offer this really 
new amazing sorting solution, which 
can sort grain on quality basis, to my 
customers. Companies with BoMill 
sorting solutions will become prefer-
able suppliers for grain buyers from 
Germany or other EU countries. ROI 
(return of investment) is what mat-
ters today and BoMill technology has 
great figures here!” 

Olam International, Nijerya’da hayvan yemi sektörü-
ne adım atıyor. Bu genişleme, kümes hayvanları ve balık 
yemi için değirmen kurulumunu da kapsıyor. Bu yatırımlar 
Olam’ın tahıl platformu da dahil olmak üzere özenle se-
çilen öncelikli platformlarda yatırım yapma stratejisiyle de 
uyum sağlıyor. Yeni yatırım; hammadde maliyet verimliliği, 
liman altyapısı paylaşımı, arbitraj kaynak kullanımı, ticaret, 
deniz taşımacılığı ve risk yönetimi gibi Olam’ın kendine 
özgü güçlü yanları üzerine inşa ediliyor. 

Olam, kümes hayvanları ve balık yemi üretimi için gere-
ken girdilerin çoğunu sağlamak adına un değirmenlerin-
den kepek çıkarılmasına ek olarak yerel tedarik ağını da 
güçlendirecek. Yatırımlar, rekabetçi fiyatlara sahip girdiler 
ve teknik destek sağlayarak Nijerya kümes hayvancılığı ve 
su ürünleri sektörlerinin gelişimine de katkı sağlayacak; 
bu sayede sektör için verim ve karlılık da artacak.

tahıl endüstrisindeki köklü deneyimleri ve 
uzmanlığı, Avrupa’daki açılımımız için çok 
önemli.” 

Pawlica CEO’su Petr Pawlica ise konuyla 
ilgili şu yorumda bulundu: “Tahıl ayıklamada 
devrim başlıyor! Kalite ekseninde çalışan bu 
yeni ve şaşırtıcı ayıklama çözümünü, müşte-
rilerimize sunabildiğimiz için çok mutluyum. 
Ayıklamada çözümler sunan BoMill gibi fir-
malar, Almanya’dan diğer Avrupa ülkelerinde 
kadar birçok tahıl alıcısı için tercih edilen teda-
rikçiler olacak. Yatırımın geri dönmesi, bugün 
önemli bir konu ve BoMill teknolojisi bu nok-
tada önemli bir yer kaplıyor!”

The Sweden based grain sorting technologies company BoMill AB expands their distributor net-
work into Central Europe together with Pawlica s.r.o. which supplies drying, cleaning and storage 
solutions for grains.

İsveç merkezli tahıl ayıklama teknolojileri firması BoMill AB, tahıl kurutma, temizleme ve depolama 
çözümleri sunan Pawlica s.r.o. aracılığıyla dağıtım ağını Orta Avrupa’ya doğru genişletiyor.
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Driven by opportunities in the global feed software market 
to provide customers with integrated formulation software 
and solutions on a larger scale, Cargill has acquired Format 
International Ltd., a leading global feed formulation software 
company with more than 30 years of experience and more 
than 5,000 users across 93 countries. Format International 
specializes in the design, authoring and marketing of recipe 
optimization, ingredient allocation and food and feed formula-
tion solutions for the animal feed, aqua feed, pet food, human 
food, premix and other industries. 

Format International will become part of Cargill Feed Man-
agement Systems (FMS), a software company that operates 
as a separate part of the Cargill Animal Nutrition business. 
FMS has more than 12,000 users and provides formulation 
and operations solutions to the feed industry. 

The acquisition creates a unique opportunity for Cargill to 
create world-class formulation solutions and provide custom-
ers with an even more comprehensive range of products and 
services. “This acquisition combines Format International’s 
software capabilities and state-of-the-art platform with Cargill’s 
expertise in animal nutrition and nutrient analysis,” said Bruce 
Feist, managing director, Cargill Feed Management Systems. 
“Together, we will be able to offer our customers a complete 
and fully integrated nutrition solution that will deliver the right 
information to the right person – anytime, anywhere.”

Global yem yazılım pazarındaki fırsatlardan yararlanmak 
için müşterilerine geniş ölçekte entegre formülasyon yazı-
lım ve çözümleri sunmayı amaçlayan Cargill, 30 yıldan fazla 
tecrübesi ve 93 ülkede 5000’den fazla kullanıcısı bulunan, 
dünyanın önde gelen yem formülasyon yazılım firması For-
mat International Ltd.’yi satın aldı. Format International, 
hayvan, balık, evcil hayvan yemleri, insan gıdası, premiks-
ler ve diğer endüstrilerde formül optimizasyonu, bileşen 
dağılımı, gıda ve yem formülasyonu çözümlerinin tasarımı, 
yönetimi ve pazarlanmasında uzmanlaşmış bir firma. 

Format International, Cargill’in Hayvan Beslenmesi İş 
Ünitesi’nin ayrı bir parçası olarak çalışan Cargill Yem Yöne-
tim Sistemleri’nin (FMS) bünyesine katılacak. FMS, 12 bin-
den fazla kullanıcıya sahip olmakla birlikte yem endüstrisi-
ne kaliteli formülasyon ve operasyon sağlamakla biliniyor. 

Satın alım işlemi Cargill’in birinci sınıf formülasyon çö-
zümleri yaratma ve müşterilerine daha kapsamlı ürün 
ve servis yelpazesi sunma fırsatı yaratıyor. Cargill Yem 
Yönetim Sistemleri İdari Müdürü Bruce Feist, konuyla il-
gili olarak şunları söyledi: “Bu satın alma işlemi, Format 
International’ın yazılım becerilerini Cargill’in uzmanlığı ile 
beslenme ve besin analizi konusundaki teknoloji platfor-
munu kombine ediyor. Birlikte, müşterilerimize, her zaman 
ve her yerde, doğru kişiye doğru bilgiyi ileten eksiksiz ve 
tam entegre beslenme çözümleri sunabileceğiz.” 

Providing food, agriculture, financial and industrial products and services to the world, Cargill has 
acquired Format International Ltd., a leading global feed formulation software company.

Dünya genelinde gıda ve tarım alanında finansal ve endüstriyel ürünler ile hizmetler sunan Cargill, dün-
yanın önde gelen yem formülasyon yazılım firması Format International Ltd.’yi satın aldığını duyurdu.

Cargill, Format International 
Ltd.’yi satın aldı

Cargill acquired Format 
International Ltd.
.................................................
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IFIF sürdürülebilir gıda üretimi için çalışıyor

KSU, daha yüksek saflık için yeni bir metot geliştirdi  

IFIF is working for sustainable food production

KSU developed a new method for higher purity 

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

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

IFIF is working with its members and stakeholders from around the world to measure, benchmark 
and reduce the greenhouse gas (GHG) emissions impact of livestock production globally.

IFIF, hayvancılık bazlı üretimin sera gazı (GHG) emisyonuna etkisini ölçmek, değerlendirmek ve azalt-
mak için dünya genelindeki üyeleri ve paydaşlarıyla birlikte çalışma yürütüyor.

The International Feed Industry Federation (IFIF) is work-
ing with its members from around the world, as well as 
international organizations, agri-food chain partners, and 
other key stakeholders on a number of strategic initiatives 
to measure, benchmark and reduce the greenhouse gas 
(GHG) emissions impact of livestock production globally.

As world leaders seek agreement at the UN confer-
ence on Climate Change (COP21/CMP11) 
in Paris, IFIF continues to collaborate with 
stakeholders on the agri-food chain to 
strengthen sustainable food production to 
help contribute to dietary quality and nutri-
ent adequacy around the world through the 
provision of safe, affordable, nutritious and 
sustainable feed and food. To support sus-
tainability efforts at international level, IFIF is 
a founding member of the Global Feed LCA 
Institute (GFLI). 

IFIF has also together with the EU As-
sociation of Specialty Feed Ingredients and 
their Mixtures (FEFANA) and a consortium 
of international companies and associations, launched 
the Specialty Feed Ingredients Sustainability Project 
(SFIS), which measured and established the positive 
role of specialty feed ingredients (SFIs) on the environ-
mental impact of livestock production. Moreover, IFIF 
provides expert input to multi-stakeholder FAO-led sus-
tainability initiatives, including the Global Agenda for 
Sustainable Livestock and the Partnership on Livestock 
Environmental Assessment and Performance (LEAP).

Uluslararası Yem Sanayi Federasyonu (IFIF), hayvancılık 
bazlı üretimin sera gazı (GHG) emisyonuna etkisini ölç-
mek, değerlendirmek ve azaltmak için dünya genelindeki 
üyeleri, uluslararası organizasyonlar, tarım-gıda zinciri or-
takları ve diğer paydaşlarıyla bir dizi stratejik çalışmalar 
yürütüyor. 

Dünya liderlerinin BM’nin Paris İklim Zirvesi konferan-
sında anlaşmaya varmak için çabalaması 
gibi IFIF de sürdürülebilir gıda üretimini güç-
lendirmek için tarım-gıda zincirindeki pay-
daşlarıyla işbirliğine devam ediyor. Amaç 
güvenli, ekonomik, besleyici ve sürdürüle-
bilir yem ve gıdaların sağlanmasıyla dünya 
genelinde beslenme kalitesine ve besinsel 
yeterliliğe katkıda bulunmak. IFIF, sürdürü-
lebilirlik için gösterilen çabaları uluslararası 
düzeyde desteklemek için Küresel Yem LCA 
Enstitüsü’nün (GLFI) kurucu üyesi oldu.

IFIF aynı zamanda AB Yem Malzemeleri 
ve Karışımları Derneği (FEFANA), uluslara-
rası şirketler ve dernekler konsorsiyumu 

ile birlikte Özel Yem Hammaddeleri Sürdürülebilirlik 
Projesi’ni (SFIS) başlattı. Proje, özel yem katkı malze-
melerinin (SFIs) hayvancılık üretiminin çevresel etkileri 
üzerindeki pozitif etkisini ölçüyor ve oluşturuyor. Daha-
sı IFIF, Sürdürülebilir Hayvancılık için Küresel Gündem 
ve Hayvancılığın Çevresel Değerlendirme ve Perfor-
mansı Ortaklığı da dahil olmak üzere FAO liderliğindeki 
çok paydaşlı sürdürülebilir girişimlere uzman girdisi de 
sağlıyor.

Kansas State University researchers have developed 
a new testing method to help millers assure wheat flour 
purity that will meet baking industry standards and con-
sumers' expectations. The test introduces sophisticated 
molecular methods that focus on high, endosperm purity 
in flour extracted from wheat kernels. When completed, 
the work being done at the university will allow the miller to 

Kansas State Üniversitesi araştırmacıları, değirmencile-
rin endüstri standartlarını ve tüketici beklentilerini karşıla-
yabilecek saflıkta buğday unu üretebilmeleri için yeni bir 
test metodu geliştirdi. Test, buğday tanesinden çıkarılan 
unda yüksek endosperm saflığına odaklanan gelişmiş 
moleküler metotlar sunuyor. Üniversitede yapılan çalışma 
tamamlandığında değirmenciler nihai üründen daha üst 
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Researchers in Kansas State University have developed a new method for higher purity in wheat 
flour. The new testing method will help the millers measure the endosperm purity in wheat flour.

Kansas State Üniversitesi (KSU) araştırmacıları, buğday ununda daha yüksek saflık elde edebilmek 
için yeni bir metot geliştirdi. Yeni test metodu, değirmencilerin buğday unundaki endosperm saflı-
ğını ölçmesine yardımcı olacak.

exclude inferior flour streams from the final product. 
"We are helping the miller by measuring the endosperm 

purity for flour streams coming from each stage of the 
milling process," said Mark 
Boatwright, a Kansas State 
University doctoral candi-
date in biochemistry and 
molecular biophysics from 
Runnels, Iowa. "This will 
allow the miller to optimize 
settings on equipment and 
make decisions to meet the 
baker's specifications for 
quality flour."

The Kansas State Uni-
versity scientists analyzed 
29 flour streams from a 
commercial wheat mill to determine the endosperm purity 
as it moves closer to becoming flour for bread or other 
products. "The result is an endosperm purity profile that 
enables the miller to determine the point at which a cutoff 
is required to maintain purity for the baker and, ultimately, 
the consumer," Boatwright said. 

kalitede un akışı alabilecekler. 
Kansas State Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Bi-

yofizik alanında doktora öğrencisi olan Mark Boatwright, 
konuyla ilgili olarak şunları 
söyledi: “Değirmencilerin, 
öğütme prosesinin her bir 
aşamasından gelen un akışı 
için endosperm saflığını ölç-
melerine yardım ediyoruz. 
Bu, değirmencilerin hem 
ekipman ayarlarında optimi-
zasyon yapmalarına izin ve-
recek hem de müşterilerinin 
kaliteli un için özel beklenti-
lerini karşılama konusunda 
karar almalarına yardımcı 
olacak.” 

Kansas State Üniversitesi bilim adamları, endosperm saflı-
ğını belirlemek için ticari bir değirmenden gelen 29 un akışını 
analiz ettiler. Boatwright, sonuçla ilgili olarak şunu dile getirdi: 
“Sonuç, değirmencilerin fırıncılar ve tüketiciler için gereken 
saflığı korumak amacıyla hangi noktada kesinti yapılacağına 
karar vermelerini sağlayan endosperm saflık profilidir.”

The mill which was completed in Senegal in 4 months by Alapala reached at 700 tons/day. 

Alapala’nın Senegal’de 4 ayda tamamladığı tesis, 700 ton/gün kapasitesine ulaştı.

The capacity increase project of the first mill of FKS 
Industrie de Farine, 
erected and commis-
sioned again by Ala-
pala, completed by 
Alapala once again. 

Following the deci-
sion to increase the 
capacity, the second 
line with 350 tons/day 
came into operation in 
a record time, in Au-
gust 2015.

The mill now has a combined milling capacity of 700 
tons/day. 

Senegal Dakar’da Alapala tarafından 350 ton/gün ka-
pasiteyle kurulan ilk de-
ğirmen olan FKS Indust-
rie de Farine’in kapasite 
artırma çalışması da yine 
Alapala tarafından ger-
çekleştirildi. 

Mevcut kapasitesinin 
iki katına çıkarılması ka-
rarı alınan değirmene, ek 
olarak kurulan 350 ton/
gün kapasiteli 2. hat de-
ğirmen, Ağustos 2015’te 

4 ay gibi kısa bir sürede devreye alındı. FKS, ek kapasite 
yatırımıyla birlikte 700 ton/gün kapasiteye ulaştı. 

Senegal’e Alapala İmzası

Alapala Signature at Senegal
..................................................................
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Omas performansı artırmak için araştırma yapıyor

P&H, 45 milyon dolarlık un 
değirmeni inşa ediyor

Omas searches for increasing the performance

P&H to build $45 
million flour mill

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

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

Research and Development department at Omas carries out a research on a prototype machine in 
order to increase the milling performance by increasing the absorbent surface.

Omas’ın Araştırma ve Geliştirme Departmanı, emici yüzeyi artırarak öğütme performansını geliştir-
mek için prototip bir makine üzerinde araştırma yürütüyor.

The R&D division at Omas carried out a research on 
some prototype machines installed in three different 
next-generation mills in Russia, Uruguay and Italy. With 
this research, the R&D division at Omas was aiming to in-
crease the absorbent surface by removing the waterproof 
layers of bran which have the highest lignin and cellulose 
content. During the research, Omas Debranners were in-
stalled where the glassiness of the wheat influenced con-
ditioning significantly, with resulting reduction in grind-
ing performance along the whole process. With the new 
Giotto technology of Omas, the conditioning process for 
the wheat has been completely redesigned to have a 
combined scrubbing and suction action. Also According 
to Omas company technology, different varieties of grain 
need different degrees of scrubbing. For this purpose 
GIOTTO has been developed to be easily adjustable, in 
a fully automatic manner, using a PLC with touch screen 
operator interface. The machine can be integrated and 
operated remotely from the mill - supervisor. Thanks to 
GIOTTO, there are several benefits for mills like water ab-
sorption with 20% - 30% shorter rest time; increases by 
0.5 % in commercial yield for the mill.

Omas’ın Ar&Ge departmanı Rusya, Uruguay ve İtal-
ya’daki üç farklı gelecek nesil değirmenlerde kurulu olan 
prototip makinelerde bir araştırma yürütüyor. Ar&Ge eki-
bi bu araştırmayla kepeğin su geçirmeyen ve aynı za-
manda en yüksek lignin (odun özü) ve selüloz içeriğine 
sahip olan katmanlarını ayırarak emici yüzeyi artırmayı 
hedefliyor. Araştırma sırasında Omas’ın debrannerla-
rı (ayırıcıları) buğdayın camsı kısımlarının dinlendirmeyi 
büyük oranda etkileyen ve tüm süreç boyunca öğütme 
performansını düşüren kısımlarına kuruldu. Omas’ın yeni 
Giotto teknolojisiyle buğdayın dinlendirilmesi prosesi, 
tamamen yeniden tasarlanarak yıkama ve vakumlama 
eylemleriyle birleştirildi. Aynı zamanda Omas teknolojisi-
ne göre farklı nitelikteki tahıllar, farklı yıkama dereceleri-
ne ihtiyaç duyar. Bu sebeple Omas’ın Giotto teknolojisi, 
PLC dokunmatik ekran operatör arayüzü kullanılarak 
kolaylıkla ayarlanabilir ve tam otomatik çalışacak şekilde 
geliştirildi. Söz konusu makine, değirmenden ayrı şekil-
de uzaktan entegre edilebilir ve çalıştırılabilir. Giotto ile 
birlikte değirmenlerde yüzde 20-30 daha kısa dinlenme 
süresiyle su emilimi yapılabiliyor ve değirmenin ticari ve-
rimi ise yüzde 0.5 oranında artabiliyor.

P&H Milling Group, Canada’s largest milling company, is building a $45 million flour mill in Hamil-
ton, USA.

Kanada’nın en büyük değirmen firmalarından P&H Milling Group,  ABD’nin Hamilton şehrinde 45 
milyon dolarlık un değirmeni inşa ediyor.

P&H Milling Group which has been into milling since 
1964 is starting to build a new flour mill in Hamilton, 
Ontario State. According to the news of The Western 

1964 yılından beri değirmencilik alanında hizmet veren 
P&H Milling Group, ABD’nin Ontario eyaletinde bulunan 
Hamilton şehrinde, yeni bir un değirmeni inşa etmeye baş-
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Viet Nam's rice production this year is estimated at about 45.2 million tons. The production amount 
is 230,000 tons higher than the target, despite the fierce weather effects.

Vietnam’ın bu yılki pirinç üretiminin 45,2 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Üretim miktarının, sert 
hava koşullarının etkisine rağmen hedeflenenden 230 bin ton daha yüksek olması bekleniyor.

Viet Nam's rice production this year is estimated at about 
45.2 million tons, 230,000 tons higher than the target, de-
spite the harsh weather effects of El Nino. According to the 
news of Vietnam Breaking News, estimates for the rice pro-
duction of Vietnam were shared at a conference to review 
the performance of the Ministry of Agriculture and Rural 
Development (MARD) in Ha Noi. Around 50,000 hectares 
of land for rice cultivation in the central region were hit by 
severe droughts this year, of which 10,000 hectares had 
to be shifted to more drought-resistant crops, Ma Quang 
Trung, head of the ministry's Cultivation Department, said. 
Meanwhile, more than 9,000 rice hectares in southern prov-
inces have been seriously affected by saltwater intrusion, 
he added. 

Despite these, average output rose by 0.1 per cent to 
57.7 quintals per hectare, making up for the damaged ar-
eas. The increase was attributed to timely weather forecasts 
and accurate analysis of the situation from the ministry. The 
ministry also reported the country earned VND82.5 million 
(US$3,661) per hectare of cultivable land, up VND3.8 mil-
lion ($168) from 2014. 

Vietnam’ın pirinç üretiminin, El Nino fırtınasının yarattığı kötü 
hava koşullarına rağmen hedeflenen miktarı 230 bin ton aşa-
rak 45,2 milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Vietnam 
Breaking News’de yer alan habere göre, Tarım ve Kırsal Kalkın-
ma Bakanlığı’nın (MARD) performansını değerlendirmek üzere 
Ha Noi’de yapılan bir konferansta, Vietnam’ın 2015 yılı pirinç 
üretimi tahminleri de paylaşıldı. Bakanlığın Tarım Departmanı 
Müdürü Ma Quang Trung, iç bölgelerdeki 50 bin hektarlık pirinç 
üretim alanının bu yıl kuraklık nedeniyle ciddi şekilde hasar gör-
düğünü, bunun 10 bin hektarında ise kuraklığa daha dayanıklı 
tohumların üretimine geçildiğini söyledi. Aynı zamanda, güney 
eyaletlerde 9 bin hektardan fazla pirinç ekili alanın, tuzlu su ka-
rışmasıyla ciddi şekilde etkilendiğini de ekledi. 

Tüm bunlara rağmen, ortalama verimin hektar başına 
57,7 kental için yüzde 0,1 yükseldiği ve bunun hasar 
gören alanların zararını karşıladığı belirtildi. Söz konusu 
artışın Bakanlığın tam vaktinde yaptığı hava tahminleri 
ve kesin durum analizleriyle sağlandığı da ifade edildi. 
Bakanlık, aynı zamanda ekilen alanlarda hektar başına 
3,661 dolar kazanıldığını ve bu rakamın 2014 yılında ka-
zanılandan 168 dolar daha fazla olduğunu ifade etti. 

Vietnam’ın pirinç 
üretimi artıyor

Rice production 
of Vietnam grows
.................................................

Producer,  it will be the first entirely new mill in Ontario 
in 75 years, although P&H Milling’s Dover Flour added 
a new milling unit at its Acton, Ont., mill doubling ca-
pacity in 2009. 

The mill will be built adjacent to the terminal eleva-
tor that its parent company Parrish & Heimbecker Ltd. 
opened in 2011 at the Port of Hamilton. P&H Milling will 
spend $40 million on the project and the government 
of Ontario is kicking in $5 million. The new bulk mill will 
house efficient state-of-the-art equipment including ad-
ditional grain and flour storage. The expansion will en-
able the company to process 25 percent more grain, 
and help increase the company’s intake of Ontario 
wheat by more than 10 percent annually.

ladı. The Western Producer’da yer alan habere göre, yeni 
değirmen Ontario’da son 75 yılda yapılacak ilk değirmen 
olma özelliğini taşıyor. P&H Milling’e ait Dover Flour firması 
ise 2009 yılında Ontario’nun Acton şehrinde, bünyesine ek-
lediği yeni bir öğütme ünitesiyle kapasitesini ikiye katlamıştı. 

Değirmen, 2011 yılında Hamilton limanında kurulan Par-
rish & Heimbecker Ltd.’ın bağlı kuruluşu olan terminal eleva-
törüne ek olarak yapılacak. P&H Milling’in projeye 40 milyon 
dolar harcayacağı; Ontario hükümetinin payının ise 5 milyon 
dolar olduğu belirtiliyor. Yeni değirmen, ek bir tahıl ve un de-
posu da dahil olmak üzere, verimli ve son teknoloji ekipman-
ları barındırıyor olacak. Söz konusu genişleme, firmanın yüz-
de 25 daha fazla tahılı işlemesine ve bir yılda alının Ontario 
buğdayının yüzde 10’dan fazla olmasına katkı sağlayacak.
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Perten Instruments, Türkiye ofisini açtı 

Perten Instruments opened an Office in Turkey
........................................................................................................................

Being one of the leading companies which produce 
sophisticated analytic equipment for agriculture and 
food industry for more than 50 years, Perten Instru-
ments has announced to open a new Office in Ankara 
under name of Perten Turkey in order to strengthen its 
network and play a more effective role in Turkey. 

Making a statement about the issue, Murat Bekar, 
Manager of Perten Turkey shared the information about 
Perten’s global structure and said: 
“Our company which has been the 
leader since Harald Perten discov-
ered Falling Number equipment in 
1962 has also been the leader in 
production and development of 
NIR equipment for more than 30 
years.  

Having more than 25.000 installed 
equipment in the world, Perten In-
struments spare 15 percent of its 
total revenue to Research and De-
velopment. It continues to operate 
with agencies in around 100 coun-
tries; 30 of them are Perten’s own 
offices.  The development of Perten 
which has doubled its both geo-
graphical existence and financial 
value since 2010 took the attention 
of PerkinElmer which is the global 
leader in health and environmental sciences and Perten 
Instruments joined the PerkinElmer family. PerkinElmer is 
among the first 500 companies list of Standart & Poors; it 
operates in more than 150 countries with its annual rev-
enue of 2.2 billion dollar and more than 7.600 employees.”

ONLINE PRODUCTION AND 
CONTROL SYSTEMS
Saying that as Perten Turkey, they are working 24 

hours as online in flour, semolina and pasta factories; 
working on production and quality control systems, 
gave the details about the system: “This system can 
be defined as that with a NIR equipment which can be 
integrated to factory line (to flour pipes or flour screw) 
during the production, it measures the quality criteria 

50 yılı aşkın bir süredir tarım ve gıda sektörüne yöne-
lik gelişmiş analitik cihazlar üreten lider firmalardan biri 
olan Perten Instruments, iletişim ağını güçlendirmek ve 
Türkiye’de daha etkin rol oynamak amacıyla Perten Tur-
key adı altında Ankara ofisini açtığını duyurdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Perten Türkiye Mü-
dürü Murat Bekar, Perten’in dünyadaki yapılanması 
hakkında bilgiler verdi ve şunları aktardı: “1962 yılında 

Harald Perten’in Falling Number 
(Düşme Sayısı) cihazını icat etme-
sinden bu yana buğday ve un ana-
lizlerinde lider konumunda bulunan 
firmamız, 30 yıldan fazla süredir de 
NIR cihazlarının üretimi ve gelişti-
rilmesinde öncü kuruluşlardan biri 
olmuştur.

Bugüne kadar dünya genelinde 
25.000’in üzerinde kurulu ciha-
zı bulunan Perten Instruments, 
toplam kazancının %15’ini her yıl 
araştırma ve geliştirmeye ayırmak-
tadır. 30’u kendi ofisi olmak üzere 
100’e yakın ülkede temsilcilikleri 
ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 
2010 yılından günümüze kadar 
gerek coğrafi varlığını gerekse 
mali değerini birkaç kat katlayan 
Perten’in gelişimi, sağlık ve çevre 

bilimlerinin dünya devi PerkinElmer firmasının dikka-
tini çekmiş ve 2014 yılının Kasım ayında Perten Ins-
truments, PerkinElmer ailesine katılmıştır. PerkinElmer,  
Standart & Poors’un ilk 500 şirketi içinde yer almakta, 
yıllık 2.2 milyar dolar cirosu ve 7.600 dan fazla çalışanı 
ile 150’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.”

ONLİNE ÜRETİM KONTROL SİSTEMLERİ
Perten Türkiye ofisi olarak; un, yem, irmik ve makarna 

fabrikalarında online olarak 24 saat çalışan, üretim ve 
kalite kontrol sistemleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen 
Bekar, sistem hakkında şu ayrıntıları veriyor: “Bu sis-
tem; üretim esnasında fabrika hattına (un borularına ya 
da un vidasına) bağlanan bir NIR cihazı ile 24 saat bo-
yunca kesintisiz olarak, üretilen unun; rutubet, protein, 

Producing analytical equipment for agriculture and food industry, Perten Instruments has opened 
an Office in Ankara to expand its activities in Turkish market.

Tarım ve gıda sektörüne yönelik analitik cihazlar üreticisi Perten Instruments, Türkiye pazarındaki 
etkinliğini arttırmak amacıyla Ankara’da Türkiye ofisini açtı.
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like moisture, protein, ash, gluten, impaired starch, wa-
ter absorption capacity, color measurement and peak 
count in every 10 seconds for 24 hours without any in-
terruption; and it sends these values as instant delivery 
and graphic to a computer connected to the system.” 

Murat Bekar also says about the other products and 
services: “The other products of our portfolio are new 
generation moisture measuring device, portable protein 
and gluten analysis equipment, dough rheology test 
equipment and volume measuring device as well as on-
line control systems. In order to meet the requirements of 
Turkey which is growing along with the developing new 
technologies, we will continue to move forward with our 
distributer partner and the support of our customers.”

kül, glüten, zedelenmiş nişasta, su kaldırma kapasitesi, 
renk ölçümü ve pike sayımı  gibi kalite kriterlerinin her 
10 saniyede ölçülmesi  ve bu değerlerin sisteme bağlı 
bir bilgisayara, anlık sonuç ve grafik olarak gönderilmesi 
olarak tanımlanabilmektedir.”

Murat Bekar, diğer ürün ve hizmetleri için de şunları 
ekliyor: “Online üretim kontrol sistemlerinin yanı sıra yeni 
nesil rutubet ölçerler, portatif protein ve glüten analiz ci-
hazları, hamur reolojisi test cihazları ve hacim ölçerler de 
portföyümüzü oluşturan diğer ürünlerdir.

Gelişen yeni teknolojilere paralel olarak büyüyen 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermek adına, distribütör 
partnerimizle omuz omuza bu yolda yürümeye ve müş-
terilerimizin desteği ile ilerlemeye devam edeceğiz.” 

According to the report of UN Food and Agriculture Organization (FAO) as part of “The Global 
Informatıon and Early Warning System on Food and Agriculture”, Turkey gained new markets in 
flour export in 2015. Sudan, Angola and Yemen are among these markets.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) “Gıda ve Tarım Hakkında Küresel Bilgi ve Erken Uyarı Sistemi” 
kapsamında hazırladığı rapora göre; Türkiye 2015 yılında un ihracatında yeni pazarlar kazandı. Su-
dan, Angola ve Yemen bu pazarlar arasında yer alıyor.

UN Food and Agriculture Organization (FAO) released 
its new report that it prepared as part of “The Global 
Informatıon and Early Warning System on Food and Agri-
culture” on 4 December. According to the report, the main 
markets of Turkey are still Iraq and Syria. However, Turkey 
which is one of the leading wheat flour exporters has seen 
that its export amount decrease since the safety issues in 
the region increased transportation costs. Flour exporters 
who lost their markets in Indonesia and Philippines have 
also gained in Sudan, Angola and Yemen. 

FAO report, which announced that grain consumption of 
Turkey exceeded the average level in 2015 and increased 
11 percent compared to 2014, states that it expects a de-
crease in grain imports, an increase in exports in 2015/16 
season and stated that total price index has decreased. 

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), “Gıda ve Tarım Hak-
kında Küresel Bilgi ve Erken Uyarı Sistemi” kapsamında 
hazırladığı yeni raporunu 4 Aralık’ta yayınladı. Rapora 
göre Türkiye’nin ana piyasaları hala Irak ve Suriye. An-
cak dünyanın önde gelen buğday unu ihracatçılarından 
biri olan Türkiye, bölgedeki güvenlik endişelerinin nakli-
yat maliyetlerini arttırması nedeniyle ihracat miktarında 
düşüş yaşadı. Endonezya ve Filipinler’de de pazar kay-
beden un ihracatçıları, Sudan, Angola ve Yemen’de ise 
kazanımlar elde etti.

Türkiye tahıl üretiminin 2015 yılında ortalamanın üstün-
de gerçekleştiğini ve 2014 yılına kıyasla yüzde 11 arttığı-
nı açıklayan FAO raporu, 2015/16 döneminde tahıl itha-
latında azalma, ihracatında ise artış beklendiğini, toplam 
gıda fiyat endeksinin ise düştüğünü bildirdi.

Türkiye un ticareti 
hedef değiştirdi

Turkish flour trade 
changed direction
.................................................



January • Ocak 2016 33

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Symaga, Afrika’da 
büyümeye devam ediyor

Symaga continues 
to expand in Africa 
.................................................

Spain based steel silo producer Symaga is expanding in African continent. The company has com-
pleted the installation of 10 silos in Morocco, 4 silos in Algeria, 3 silos in Tunis, 9 silos in Libya and 
12 silos in Egypt.

İspanya merkezli çelik silo üreticisi Symaga, Afrika kıtasındaki ağını büyütüyor. Firma bugüne kadar 
Fas’ta 10, Cezayir’de 4, Tunus’ta 3, Libya’da 9 ve Mısır’da 12 silonun kurulumunu tamamladı.

Symaga, company leader in manufacturing galvanized steel 
storing silos, started its expansion in African continent, more 
specifically in Morocco. Over the last two decades in Moroc-
co, Symaga completed the installation of 10 silos with a diam-
eter around 17 meters, reaching almost 40,000 m³ of storage 
capacity. Symaga has been able to establish in other different 
markets, signing agreements for the installation of great ca-
pacity silos in such different countries as Algeria, where a proj-
ect has been realized consisting in the installation of 4 great 
capacity silos reaching the total amount of 24,500 m³ of stor-
ing capacity. The company completed the last project done in 
Tunis, rounding 4,000 m³of storing capacity in 3 different silos.

However, the Spanish company based in the heart of La 
Mancha is achieving high reputation rates in African conti-
nent, due to two huge projects, based on several phases 
performed in Libya, altogether with a local company, imple-
menting 10 different installations consisting on 9 silos of 
51,500 m³ approximately. 4 installations have been finished, 
and the rest 6 are planned to be finished in the ending of this 
current 2015 and the beginning of the following one. More-
over, company is handling the biggest project done so far 
in Africa divided in 23 different installations being erected in 
Egypt, with 12 silos each one reaching 82,000 m³ of stor-
ing capacity. These two last projects present a huge chal-
lenge for Symaga, not for the manufacturing capacity, which 
has been doubled in these last 10 years in order to own one 
of the most advanced and complete factory in Europe, but 
managing such many different big projects in the same time. 

Galvanize çelik depolama silolarının üretiminde lider 
firmalardan olan Symaga, başta Fas olmak üzere Afrika 
kıtasındaki ağını büyütmeye başladı. Symaga, son 20 
yılda Fas’ta 17 metre çapında, 40.000 m³  depolama ka-
pasiteli 10 silonun kurulumunu tamamlamıştı. Symaga, 
şimdi büyük kapasiteli siloların kurulum anlaşmalarını 
imzalayarak daha farklı pazarlarda da yer almaya devam 
ediyor. Bunlardan biri de 24.500 m³ depolama kapasi-
tesine ulaşan 4 büyük kapasiteli silonun kurulumunun 
gerçekleştirilmekte olduğu Cezayir. Firma, son projesi 
olan 4.000 m³ depolama kapasiteli 3 farklı silonun kuru-
lumunu da Tunus’ta tamamladı. 

La Mancha’nın tam kalbinde yer alan İspanyol firma 
Symaga, iki dev projesi sayesinde Afrika kıtasında-
ki ününü katlıyor. Yerel bir firmayla beraber Libya’da 
birkaç aşamada gerçekleştirilen yaklaşık 51.500 m³ 
kapasiteli 9 siloyu kullanıma sundular. Bunlardan 4’ü 
tamamlandı ve 6 tanesinin de 2015 yılının sonlarında 
veya 2016’nın başlarında bitirilmesi planlandı. Bununla 
birlikte, firma Afrika’da bugüne kadar gerçekleştirilmiş 
en büyük projeyi yürütüyor. Mısır’da 26 farklı kurulu-
ma ayrılmış, her biri 82.000 m³ depolama kapasiteli 
12 silonun kurulumu gerçekleştiriliyor. Firmanın üretim 
kapasitesi, Avrupa’nın en gelişmiş ve eksiksiz fabri-
kalarından birine sahip olmak adına son 10 yılda ikiye 
katlanmış olsa da, bu son iki proje bu kadar çok büyük 
projeyi aynı anda yönetmek açısından Symaga için ol-
dukça iddialı.
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An announcement from Russia indicates that wheat stays out of the crisis while Turkey which im-
ports 74 percent of its quality wheat demand from Russia was considering to import from Kazakh-
stan and Ukraine in case of any restriction. 

Kaliteli buğday ihtiyacının yüzde 74’ünü Rusya’dan ithal eden Türkiye, herhangi bir kısıtlama ihti-
maline karşı Kazakistan ve Ukrayna alternatiflerini değerlendirirken, Rusya’dan yapılan açıklama, 
buğdayın kriz dışında tutulacağını gösteriyor.

The warplane crisis between Turkey and Russia brought 
the wheat trade into question.  According to the news of 
Reuters, for several weeks after that, Russian and Turk-
ish traders held back from signing new contracts, fear-
ing Moscow could suspend grain exports to Turkey or 
Ankara could curb purchases, the traders and analysts 
said. While Turkey which imports around 5 million tons 
of wheat with high protein quality was considering was 
considering importing from Kazakhstan and Ukraine in 
case of any restriction an announcement related with the 
issue came from Russia. 

Giving a speech about the issue, Arkadiy Dvorkoviç, 
Vice President of Russia said: “Wheat trade with Turkey 
will be out of the crisis. Turkey may choose not to buy 
wheat from us. To be honest, we do not expect such a 
step. As Russia, our intention is to keep the wheat trade 
out of the crisis. Any restriction on wheat sales to Turkey 
is out of question.”

Manager of Russian SovEcon Agriculture Consultan-
cy, Andrey Sizov said: “Concerns over possible supply 
disruption to the Turkish market, which existed in late 
November, early December, have not materialized. Re-
ferring to Turkish buyers, a Moscow-based grain trader 
said, "We have no problem, they are buying from us." 
Another Russian trader also said sales to Turkey had re-
sumed, and that there had been no informal restrictions 
from Moscow so far.

A consultant who advises Turkish grain buyers in Rus-
sia, who declined to be named, also said that Turkish 

Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizi, buğday ticare-
tini de gündeme getirdi. Reuters’in haberine göre bu ge-
rilimden birkaç hafta sonra Rus ve Türk ticaret adamları, 
Moskova’nın Türkiye’ye tahıl ihracatını ertelemesinden ya 
da Ankara’nın alımları durdurmasından korkarak yeni an-
laşmalar imzalamaktan uzak durmuşlardı. Rusya’dan kali-
teli un için 5 milyon ton civarında yüksek proteinli buğday 
ithal eden Türkiye, olası bir kısıtlama halinde Ukrayna ve 
Kazakistan alternatiflerini değerlendirirken Rusya’dan ko-
nuyla ilgili açıklama geldi.  

Konuyla ilgili konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Ar-
kadiy Dvorkoviç, “Türkiye’ye Buğday ihracatı kavganın dı-
şında tutulacak.” dedi ve şunları ekledi: “Türkiye kendisi 
bizden buğday almama yolunu seçebilir. Ama böyle bir 
adımı doğrusu beklemiyoruz. Bizim ise Rusya olarak niye-
timiz ülkelerimiz arasındaki krize buğday konusunu dahil 
etmemek. Türkiye’ye tahıl satışına yasak getirilmesi kesin-
likle söz konusu değil.” 

Rus SovEcon Tarım Araştırmaları Şirketi’nin Başkanı 
Andrey Sizov da konuyla ilgili olarak “Türkiye pazarıyla ilgili 
Kasım ve Aralık aylarında yaşanan aksama endişeleri ger-
çeğe dönüşmedi” dedi. Moskovalı bir tahıl ihracatçısı ise 
Türk alıcılarını işaret ederek “Bizim bir problemimiz yok; biz-
den ürün almaya devam ediyorlar” açıklamasında bulundu. 
Genel olarak Rus ihracatçıların ifadelerinin Türkiye’nin alım-
lara devam ettiği ve Ruslar için de Moskova’dan resmi bir 
kısıtlama gelmediği yönünde olduğu belirtiliyor. 

Türk tahıl alıcılarına Rusya’da danışmanlık yapan ve is-
mini vermek istemeyen bir yetkili de, Türk alıcıların Rus te-

Buğday, Türkiye-Rusya 
krizinin dışında kaldı

Wheat stays out 
of Russia-Turkey crisis
.................................................
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Ulusoy Un’un cirosu 
1 milyar TL’yi aştı

Revenue of Ulusoy 
Un exceeded over 
1 billion TL
...........................................

E. Günhan Ulusoy, Chairman of Executive Board of Ulusoy Un, says in his press statement that 
they grow rapidly in exports and they will close the year with domestic sales more than expected.

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı E. Günhan ULUSOY, basın verdiği demeçte ihracatta hızlı büyü-
düklerini, iç piyasada da beklentilerinin üzerinde bir satış ile yılı kapatacaklarını söyledi.

Commenting on the year 2015 for both flour industry 
and the companies in his press statement in December, E. 
Günhan ULUSOY, Chairman of Executive Board of Ulusoy 
Un said by November 2015, flour export amount of Turkey 
exceeded 2.5 million tons on the basis of tonnage with an 
increase of 26 percent compared to the same period of 
the previous year. Saying “This is a significant record for 
our industry and it is a development that may strengthen 
our leader position in global trade”, Ulusoy emphasized 
that flour industry produces the basic food product; both 
the fact that the number of refugees in Turkey increases 
every day and the current environment outside Turkey in-
crease the need and demand for the basic food products. 

Stating that as a company they analyze the global de-
velopments, risks and opportunities, Ulusoy says that they 
grow rapidly in exports and they will close the year with 
domestic sales more than expected. Mentioning that the 
growing rate especially in sales from production is realized 
more rapid than their projections, Ulusoy said 1 billion TL 
sales revenue limit will be exceeded by the end of 2015 as 
a result of these developments. 

traders were now signing new deals with Russian suppli-
ers. Russian watchdog Rosselkhoznadzor, which over-
sees grain exports, said supplies to Turkey were continu-
ing as normal.

Also news show that Russian wheat exporters gave 
a discount for wheat that is sold to Turkey and the 
price of wheat decreased from 215 dollar/ ton to 200 
dollar/ton. 

Aralık ayında basına yönelik yaptığı açıklamada gerek 
un sektörü gerekse firmaları açısından 2015 yılı ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Ulusoy Un Yönetim Kurulu 
Başkanı E. Günhan ULUSOY, 2015 yılı Kasım ayı sonu 
itibarıyla Türkiye un ihracatının, geçen senenin aynı dö-
nemine göre tonaj bazında yüzde 26 artarak 2,5 milyon 
tonu geçtiğini söyledi. “Bu bizim sektörümüz için önemli 
bir rekor ve dünya ticaretindeki birinciliğimizi sağlamlaş-
tıracak bir gelişme.” diyen Ulusoy, un sektörünün temel 
gıda maddesi üretimi yaptığını, gerek Türkiye’deki mülteci 
sayısının her geçen gün artmaya devam etmesinin gerek-
se Türkiye sınırları dışındaki mevcut ortamın da temel gıda 
maddelerine olan ihtiyacı ve talebi artırdığını vurguladı.

Şirket olarak da küresel gelişmeleri, risk ve fırsatları 
analiz ettiklerini belirten Ulusoy, ihracatta hızlı büyüdük-
lerini, iç piyasada da beklentilerinin üzerinde bir satış ile 
yılı kapatacaklarını söyledi. Özellikle üretimden satışlarda 
büyüme hızlarının projeksiyonlarından daha hızlı gerçek-
leştiğini ifade eden Ulusoy, bu gelişmeler sonucunda 1 
milyar TL satış hasılatı eşiğinin, 2015 yılsonu itibarıyla ge-
çilmiş olacağını ifade etti.

darikçilerle yeni anlaşmalar imzalamakta olduğunu belirtti. 
Tahıl ihracatının takibini yapan Rus gözlemci Rosselkhoz-
nadzor ise Türkiye’nin ticarete normal bir şekilde devam 
ettiğini doğruladı. 

Ayrıca Rus buğday ihracatçılarından Türkiye'ye satılan 
buğdaya fiyat indirimi yapıldığı, buğdayın tonunun 215 
dolardan 200 dolara kadar indiği de basında yer alan ha-
berler arasında. 
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The president of TZOB, Şemsi Bayraktar: “As a result of good weather conditions, rainfall in particu-
lar, the production amount of grain, pulses and oil seeds increased. Grain production increased 18.1 
percent, oil seeds production increased 5.2 percent and dry beans production increased 4.2 percent.”

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: “Başta yağışlar olmak üzere hava koşullarının iyi gitmesi 
neticesinde hububat, bakliyat ve yağlı tohum üretiminde artış yaşandı. Hububat üretimi yüzde 18,1, 
yağlı tohumlar üretimi yüzde 5,2, kuru baklagiller üretimi yüzde 4,2 arttı.”

Union of Turkish Chambers of Agriculture (TZOB) Presi-
dent Şemsi Bayraktar stated that Turkey had a good season 
in terms of plant production and the production increased in 
2015. Stating in his written statement that there is an increase 
of 18.1 in grains, 5.2 in oil seeds and 4.2 in dry beans as a re-
sult of good weather conditions in 2014-2015 production sea-
son, Bayraktar said total grain products production increased 
from 32 million 714 thousand tons to 38 million 637 thousand 
tons. According the explanation of Bayraktar, wheat produc-
tion rose from 19 million tons to 22.6 million tons with an in-
crease of 18.9 percent compared to the previous year; barley 
production rose from 6.3 million tons to 8 million tons with 
an increase of 27 percent; paddy production rose from 830 
thousand tons to 920 thousand tons with an increase of 10.8 
percent; dane corn production rose from 5 million 950 thou-
sand tons to 6.4 million tons with an increase of 7.6 percent. 

The production amount of chickpea which is one of the 
important pulses products rose from 450 thousand tons to 
460 thousand tons with an increase of 2.2 percent; red lentil 
production also rose from 325 thousand tons to 340 thou-
sand tons with an increase of 4.6 percent. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başka-
nı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin 2015 yılında bitkisel 
üretimde iyi bir sezon geçirildiğini ve üretimin arttığını 
açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada; 2014-2015 üretim 
sezonunda iklim şartlarının da iyi gitmesiyle tahıllarda 
yüzde 18,1, yağlı tohumlarda yüzde 5,2, kuru baklagil-
lerde yüzde 4,2 üretim artışı olduğunu bildiren Bayrak-
tar, toplam tahıl ürünleri üretim miktarlarının yaklaşık 32 
milyon 714 bin tondan, 38 milyon 637 bin tona çıktığını 
söyledi. Bakraktar’ın açıkladığı verilere göre; bir önceki 
yıla göre buğday üretimi yüzde 18,9 oranında artarak 
19 milyon tondan 22,6 milyon tona, arpa üretimi yüzde 
27 oranında artarak 6,3 milyon tondan 8 milyon tona, 
çeltik üretimi yüzde 10,8 oranında artarak 830 bin ton-
dan 920 bin tona, dane mısır üretimi yüzde 7,6 ora-
nında artarak 5 milyon 950 bin tondan 6,4 milyon tona 
yükseldi. 

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretimi yüzde 
2,2 oranında artarak 450 bin tondan 460 bin tona, kırmı-
zı mercimek üretimi de yüzde 4,6 oranında artarak 325 
bin tondan 340 bin tona çıktı. 

Hububat üretimi 
yüzde 18,1 arttı

Grain production 
increased 18.1 percent
.................................................

İttifak Holding’den yumurta çiftliğine 50 milyon TL yatırım

İttifak Holding invests 50 million TL in an egg farm
........................................................................................................................

Being one of the most prominent groups with its ac-
tivities exceeding the nation’s borders and successful 
business results, İttifak Holding started a new invest-
ment in agriculture-livestock area that is one of the five 

Ülke sınırlarını aşan faaliyetleri ve başarılı iş sonuçları 
ile son dönemin dikkat çeken gruplarından biri olan İtti-
fak Holding, büyüme kararlılığında olduğu beş ana sek-
törden biri olan tarım-hayvancılık alanında yeni bir yatırı-
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main sectors it has decided to expand. The base of the 
egg farm was laid with the participation of Board Mem-
bers of İttifak Holding and Executive Managers. 

Vice President of the Executive Board and CEO Tahir Atila 
said during the ground breaking ceremony: “Today, we have 
completed the excavation works that have been carried out 
in our land in Pamukçu, Konya for some time and we have 
laid the base. When the new egg farm is completed it will be 
one of the most modern farms in this sector with regard to 
EU criterion. In the farm with a capacity of 1 million hen, there 
will be egg sorting and packing plant, fertilizer processing, 
fermentation and pelleting plant, egg liquid and pasteurized 
plant, feed plant and administrative office.”

Global Pulses Confederation (GPC) will hold 2016 Interna-
tional Pulses Conference in Çeşme, İzmir between 19 and 22 
May 2016. Members of Global Pulses Confederation will be 
able to attend to the Conference. Executive meeting of GPC 
Executive Committee Members and Opening cocktail will be 
held on the first day of the conference which will continue for 
4 days. The opening of the conference will be held with the 
speech of GPC President Hüseyin Arslan on 20 May. 

Leading companies in the industry such as AGT Foods, 
Arbel, Akyürek Teknoloji, Hakan Agro, Memişoğlu Grup (Tat 
Bakliyat), Nawras Group, Maviga, Göze Tarım, Agrozan, Es-
arco ve Yayla Agro are among the sponsors of the confer-
ence of which program details will be shared. 

GPC President Hüseyin Arslan, Canada based Emerg-
ing Ag Inc President Robynne Anderson, Canadian Asso-
ciation of Special Plants and Pulse Canada CEO Gordon 
Bacon, Hakan Agro CEO Hakan Bahçeci, Chippewa Val-
ley Bean & Doane, Ltd President Cindy Brown will give 
speech during the conference. 

ma start verdi. Yumurta çiftliğinin temeli, İttifak Holding 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin katılımı 
ile atıldı.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Tahir Atila, te-
mel atma programında yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
“Konya’nın Pamukçu mevkiindeki arazimizde bir süredir 
yürüttüğümüz hafriyat çalışmalarımızı tamamladık ve bugün 
itibari ile temelimizi attık. Yeni yumurta çiftliğimiz tamamlan-
dığında; ülkemizin AB normlarına göre bu alandaki en mo-
dern tesislerinden biri olacak. 1 milyon adet/tavuk kapasiteli 
çiftliğimizin içerisinde; yumurta tasnif ve paketleme tesisi, 
gübre işleme, fermantasyon ve peletleme tesisi, yumurta likit 
ve pastörize tesisi, yem fabrikası ile idari ofisler yer alacak.” 

Küresel Bakliyat Konfederasyonu (GPC), 2016 Küresel 
Bakliyat Kongresi’ni 19-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında İz-
mir Çeşme’de gerçekleştirilecek. Kongreye, Küresel Bakliyat 
Konfederasyonu üyeleri katılabilecek. 4 gün sürecek kon-
feransın ilk günü kayıt, GPC icra kurulu üyelerinin yürütme 
toplantısı ve açılış kokteyline ayrılmış durumda. Kongrenin 
açılışı ise 20 Mayıs’ta GPC Başkanı Hüseyin Arslan’ın ko-
nuşmasıyla yapılacak. 

Programla ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde paylaşı-
lacağı kongrenin sponsorları arasında; AGT Foods, Arbel, 
Akyürek Teknoloji, Hakan Agro, Memişoğlu Grup (Tat Bakli-
yat), Nawras Group, Maviga, Göze Tarım, Agrozan, Esarco 
ve Yayla Agro gibi sektörün önde gelen firmaları yer alıyor. 

GPC Başkanı Hüseyin Arslan, Kanada merkezli Emerging 
Ag Inc Başkanı Robynne Anderson, Kanada Özel Bitkiler 
Derneği ve Pulse Canada CEO’su Gordon Bacon, Hakan 
Agro CEO’su Hakan Bahçeci, Chippewa Valley Bean & Doa-
ne, Ltd Başkanı Cindy Brown, kongrede konuşma yapacak 
isimler arasında yer alıyor.

Incorporating İmaş Makine and Selva Gıda, 
İttifak Holding is establishing the most modern 
egg farm of Turkey, which has an investment 
value of 50 million TL, for its brand Selet in ag-
riculture and livestock area that is one of the 
five main sectors it decided to expand. 

İmaş Makine ve Selva Gıda’yı da bünyesinde 
barından İttifak Holding, büyüme kararı aldığı 
beş ana sektörden biri olan tarım-hayvancılık 
alanındaki markası Selet için 50 Milyon TL yatı-
rım değeri olan Türkiye’nin en modern yumurta 
çiftliğini kuruyor.

2016 Küresel Bakliyat Kongre’si Mayıs’ta İzmir’de yapılacak

2016 International Pulses Conference 
will be held in İzmir in May 
...........................................................................................................
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Making a written statement for the New Year, Veysel Memiş, Board Member of Memişoğlu Group 
said they will continue their investments in 2016 as in 2015.

Yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Memişoğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Memiş, 
2015 yılında olduğu gibi 2016’da da yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

Veysel Memiş, Board Member of Memişoğlu Group 
made a written statement for the New Year. Evaluating 
2015 in his statement, Memiş gave the message “Con-
tinuation to investments in the New Year”. Stating that 
2015 was an election year for Turkey, Memiş said: De-
spite the economic fluctuations, entrepreneur business-
men did not give up investing. As Memişoğlu Group, we 
have continued our investments in 2015. With the latest 
investments in Mersin which is the logistic base of the 
region, we have established the most comprehensive lo-
gistic center of the region. We have established the infra-
structure and team that can meet all the requirements of 
our customers in terms of logistics. As a result of these 
investments we are approaching to our vision in the re-
gion day by day.”

Emphasizing that as Memişoğlu Group, we have never 
descended into pessimism, Memiş made it clear that 
they will continue to invest in 2016 too and said: “We 
will continue our investments in Tat Bakliyat, Tatlog Lo-
gistics and other firms as part of our company in 2016 
as in 2015. As the group management what made me 
really happy in 2015 is that our employment rate has in-
creased. Our largest target for 2016 is to create more 
employment opportunities.” 

Pointing out that United Nations announced 2016 as 
the year of pulses, Memiş, “We hope that consumption 
and production of pulses will increase in the whole world 
in 2016. Within the year of pulses works, I believe that 
people consume more pulses as part of their diets and 
stay away from so called fast food products; this will be 
more beneficial for the whole world.” 

Memişoğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Memiş, 
yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında 
2015 yılını değerlendiren Memiş, “yeni yılda yatırımlara 
devam” mesajı verdi. 2015'in Türkiye açısından bir seçim 
yılı olduğunu belirten Memiş, şunları aktardı: “Ekonomik 
dalgalanmalar yaşansa da girişimci iş adamları yatırım-
larından vazgeçmemiştir. Biz de Memişoğlu Grup olarak 
2015 yılında yatırımlarımıza devam ettik. Bölgenin lojistik 
üssü olan Mersin'e yaptığımız son yatırımlarla bölgenin 
en kapsamlı lojistik merkezini oluşturduk. Müşterilerimi-
zin lojistik anlamda her ihtiyacını karşılayacak alt yapıyı 
ve ekibi oluşturduk. Bu yatırımların neticesinde bölgede-
ki vizyonumuza her geçen gün daha da yakınlaşıyoruz.”

Memişoğlu Grup olarak hiç bir zaman karamsarlığa 
kapılmadıklarını da vurgulayan Memiş, 2016’da da ya-
tırımlara devam edeceklerinin mesajını verdi ve şunları 
dile getirdi: “Biz şirketimiz bünyesinde bulunan gerek Tat 
Bakliyat gerek Tatlog Lojistik gerekse diğer şirketlerimiz-
de, 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da yatırımla-
rımızı sürdüreceğiz. Grup yönetimi olarak 2015 yılında 
bizleri en çok mutlu eden olay istihdam sayılarımızın art-
ması oldu. 2016 yılında da en büyük hedefimiz daha çok 
istihdam alanı yaratmak olacaktır.”

Birleşmiş Milletler'in 2016'yı bakliyat yılı olarak ilan 
etmesine de dikkat çeken Memiş, “Umuyoruz ki, 2016 
yılında bakliyatın tüm dünyada tüketim ve üretimi ar-
tacaktır. Bakliyat yılı çalışmaları kapsamında, 2016 yılı 
içerisinde insanların beslenme alışkanlıklarında bakliyat 
ürünlerinin artması ve özellikle fastfood olarak tabir edi-
len ürünlerden de uzaklaşmasının, tüm dünya insanlığı 
adına daha faydalı olacağına inanıyorum.” dedi

Memişoğlu Grup 2016’da da 
yatırımlarına devam ediyor

Memişoğlu Group 
continues investments 
in 2016
.................................................
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DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİLERİ 
VE İNOVASYON

Many products-technologies have been launched as innovation in milling in-
dustry in the last 4 years. Some of them present small developments in avail-
able models; some present agricultural innovations and some present revo-
lutionary technologies. Novitious of Selis Machinery, Antares Plus of Bühler, 
Similago II of Alapala, Superior Time of Ocrim, Multimilla of İmaş, Cleanmax-4 
of Uğur and Leonardo 02 of Omas are just some of these remarkable technolo-
gies. The common characteristic of these new machineries except for Clean-
max-4 is that they are all roller mills. Of course it does not mean that innovation 
is realized only in roller mills. There are innovations in the other product groups 
too as in Cleanmax-4. However, rollers continue to be the focal point of milling. 

Değirmencilik sektöründe son 4 yılda, yenilik adı altında birçok ürün-teknoloji 
piyasaya sunuldu. Bunlardan bazıları mevcut modellerdeki daha küçük çap-
taki gelişmeleri, bazıları tasarımsal yenilikleri, bazıları ise devrim niteliğinde-
ki teknolojileri içeriyor. Selis Makine’nin Novitious’u, Bühler’in Antares Plus’ı, 
Alapala’nın Similago II’si, Ocrim’in Superior Time’ı, İmaş’ın Multimilla’sı, 
Uğur’un Cleanmax-4’ü ve Omas’ın Leonardo 02’si dikkat çekici yeni teknoloji-
lerden sadece birkaçı. Cleanmax-4 hariç tüm bu yeni makinelerin ortak özelliği 
ise hepsinin vasli değirmen olması. Bu, yeniliğin sadece valsli değirmenlerde 
yapıldığını göstermiyor elbette ki, Cleanmax-4’te olduğu gibi diğer birçok ürün 
grubunda da yenilikler söz konusu. Ancak valsler, her zaman değirmenciliğin 
ana noktası olmaya devam ediyor.

Meaning both a process (renovation/re-
newal) and a result (innovation), Innovation is 
the method to overcome the complications 
and find a solution for the problems annoying 
us; it is not an invention. It means taking an 
available product or service, adding new and 
effective features to the product and present-
ing it to the service of humanity again. It is 

Kavram olarak, hem bir süreci (yenileme-
yi/yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yeniliği) 
ifade eden inovasyon, aslında sıkıntıları gi-
derme, bizi rahatsız eden sorunlara çözüm 
bulma yoludur; bir buluş değildir. Daha çok 
günümüzde var olan bir ürünü, hizmeti ele 
alıp ürüne yeni etkin özellikler katıp yeniden 
insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu aşamada 

MILLING TECHNOLOGIES 
AND INNOVATION 
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important that the new feature is effective and it should 
add a unique quality to the product.  

Innovation presents competitive advantage and it in-
creases profitability. Companies which develop innova-
tive products can proceed more rapidly both in local and 
international markets if they can apply the innovation in 
products and service areas. When the well-known lead-
ing companies considered it is seen that they spare a 
significant source and time for R&D. It proves that any 
success is coincidence. 

önemli olan değişen yeni özelliğin etkin olması ve ürüne 
özgün bir özellik katmasıdır.

İnovasyon, firmalara rekabet avantajı sağladığı gibi kar-
lılığını da arttırır. İnovatif ürünler geliştiren bir firma, gerek 
yerel gerekse uluslararası pazarlarda daha hızlı yol alabilir. 
Tabi inovasyonu tüm ürün ve hizmet alanlarında uygula-
yabiliyorsa. Dünyadaki tanınmış büyük markalara baktı-
ğınızda, bunların inovasyon, dolayısıyla Ar-Ge’ye ciddi 
anlamda bütçe ve zaman ayırdıklarını görürsünüz. Bu da 
hiçbir başarının tesadüf olmadığının kanıtıdır.

THE MOST INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF MILLING
DEĞİRMENCİLİĞİN EN İNOVATİF TEKNOLOJİLERİ

Many products-technologies have been launched as 
innovation in milling industry in the last 4 years. Some 
of them present small developments in available mod-
els; some present agricultural innovations and some 
present revolutionary technologies. One of them is NO-
VITIOUS roll machine which Selis Machinery developed 
and launched in IDMA 2015 Exhibition.  Having a quite 
innovative technology named as Dynamic Angular Po-
sitioning System (DAPS), Novitious managed to be ap-
proved by the whole sector including the competing 
leader technology producers in the industry. You can 
find the detailed information about Novitious in the fol-
lowing pages. 

Değirmencilik sektöründe de son yıllarda, yenilik adı 
altında birçok ürün-teknoloji piyasaya sunuldu. Bunlar-
dan bazıları mevcut modellerdeki daha küçük çaptaki 
gelişmeleri, bazıları tasarımsal yenilikleri, bazıları ise 
devrim niteliğindeki teknolojileri içeriyor. Bunlardan biri 
Selis Makine’nin geliştirdiği ve lansmanını İDMA 2015 
Fuarı’nda yaptığı NOVITIOUS vals makinesiydi. Dina-
mik Açılı Pozisyonlama Sistemi (DAPS) olarak adlandı-
rılan son derece yenilikçi bir teknoloji içeren Novitious, 
sektörün önde gelen rakip teknoloji üreticileri de da-
hil, sektörüm tüm taraflarından takdir almayı başardı. 
Novitious’la ilgili daha ayrıntılı bilgileri, ilerleyen sayfa-
larda bulabilirsiniz.

 

ALAPALA & SIMILAGO II
Speed, Easy Use, Safety and Precision
Hız, Kolay Kullanım, Emniyet ve Hassasiyet

Another innovation which has aroused interest recently 
was developed by Alapala Machine which is one of the 
technology leaders of the industry. Similago II roller mill 
which is described as new generation by Alapala Machine 
is an award-winning machine in innovation category. The 
new Similago II which is the result of Alapala’s 60-year 
of experience in technology and roller mill engineering is 
defined as the symbol of the power. 

Sturdy frame, high grinding capacity
Similago II which is designed for high, continuous and 

consistent grinding of cereals such as wheat, maize (corn), 
rye, spelt, barley and sorghum ensures a consistent grind 
thanks to the a uniform feed rate across the grinding rolls. 
The steel used in the machine is a special quality high car-

Yakın zamanda hayli ilgi toplayan bir diğer inovatif yeni-
lik, sektörün teknoloji devlerinden biri olan Alapala Makina 
tarafından geliştirildi. Alapala Makina’nın yeni nesil olarak 
nitelendirdiği Similago II valsli değirmen, inovasyon dalında 
ödül olan bir makine. Alapala’nın teknoloji ve valsli değir-
men mühendisliği alanındaki 60 yıllık deneyiminin bir sonu-
cu olan yeni Similago II, gücün simgesi olarak tanımlanıyor. 

Sağlam yapı, yüksek kapasite öğütme
Buğday, mısır, çavdar, kavuzlu buğday, arpa ve sorgum 

gibi tahılların yüksek, kesintisiz ve istikrarlı öğütülmesi için 
tasarlanan Similago II, öğütme topları arasındaki munta-
zam besleme sayesinde tutarlı bir öğütme imkanı sunuyor. 
Makinede kullanılan çelik, özel kalite yüksek karbonlu bir 
çelikten oluşuyor. Rulmanlar ve öğütme topları doğrudan 
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bon steel. The bearings and the grinding rolls are directly 
mounted on to the frame. The sturdy construction gives 
the Similago II the ability to perform high capacity grinding. 
The internal product contact parts are made from stainless 
steel which also stops the adhering and accumulation of 
the product and condensation.

Easy use and precision
With new generation Similago II, easy and fast change 

of the rolls can be performed in 20 minutes. No special 
tools or lifting devices are required as the standard tools 
can perform easily. 

The grinding rolls are mounted on self-aligning double 
row roller bearings which are housed in 25 mm thickness 
housing. Roll temperature is kept low by the air circulation 
provided by the aero dynamic design of chamber struc-
ture. The universal frame of the Similago II allows the use of 
grinding rolls with either a diameter of 250 mm or 300 mm.

The feed roll speed is controlled automatically by the ca-
pacitance sensor in the feed box which sends a signal to 
feed roll drive motor invertor via a PLC according to the prod-
uct level in the feed box. No calibration is required. This en-
sures a perfect and uniform product feed to the grinding rolls.

The polycarbonate inspection glass on the feed box can 
be easily removed from the outside without the need to 
dismantle the feed spouts and related parts, for cleaning.

For inspection purposes, double walled inspection 
door which can be opened and closed easily due to a 
weight system avoiding the use of latches. This enables 
the doors to be dismounted / mounted to from the ma-
chine without the use of fasteners.

A user friendly touch screen operator interface pan-
el between the operator and microprocessor which 
is mounted on both sides allows the continuous and 
changing and monitoring of all the operating parameters 
together with alarms and graphical system visualization.

New Generation Similago II which was developed after 
all the details were revised meticulously promises speed, 
easy use, safety, hygiene and precision in addition to its 
stainless steel structure and inno-
vative design.  The main features 
of Similago II which combines 
the advantages of an excellent 
performance and efficiency with 
aesthetic are as follows: stainless 
steel technology, innovative de-
sign, door which can be opened 
easily to upward and sideways, 
parts that can be demounted eas-
ily, models with single or double 
floor, precise roll positioning, op-
tional ball adjustment automation, 
special software solutions, graphi-
cal and touch screen. 

kasaya monte edilmiş. Sağlam yapısı Similago II’ye yüksek 
kapasiteli öğütme gerçekleştirme yeteneği kazandırıyor. 
Ürüne temas eden parçalar ise yapışmayı, ürün birikimi-
ni ve kümelenmesini engelleyen paslanmaz çelikten imal 
edilmiş.

Kolay kullanım ve hassasiyet
New Generation Similago II ile yalnızca 20 dakikada top-

ların çıkarılması ve yenisiyle değiştirilmesi sağlanabiliyor. 
Basit bir alet ile herhangi bir desteğe ya da kaldırıcı dona-
nıma gerek duyulmadan kolayca çalıştırılabilme özelliğine 
sahip.

Öğütme topları, 25 mm kalınlığındaki gövde içine yerleş-
tirilmiş kendinden ayarlı çift sıralı vals topu rulmanları üzeri-
ne monte edilmiş. Topların sıcaklığı ise aerodinamik hazne 
yapısı tasarımı tarafından sağlanan hava sirkülasyonuyla 
düşük tutuluyor. Similago II'nin evrensel kasası, öğütme 
toplarının 250 mm veya 300 mm çaplarından herhangi bi-
riyle kullanımına olanak tanıyor.

Besleme toplarının devri, besleme kutusundaki ürün se-
viyesine göre, PLC aracılığıyla besleme vals tahrik motoru 
eviricisi için bir sinyal gönderen besleme kutusundaki ka-
pasitans sensör tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor. 
Hiçbir kalibrasyona ihtiyaç yok. Bu da, öğütme topları için 
mükemmel ve tek tip bir ürün besleme sağlıyor. 

Besleme bölmesindeki polikarbonat denetim camı,  bes-
leme ağızlarını ve ilgili parçaları sökmeye gerek kalmadan 
temizlik için dışarıdan kolayca çıkarılabiliyor.

Bir ağırlık sistemine bağlı olan ve rahatlıkla açılıp kapana-
bilen çift cidarlı kontrol kapağı ise mandalların kontrol ama-
cıyla kullanımını önlüyor. Bu da, tutucular kullanılmadan 
makineden demonte/monte için giriş sunuyor.

Her iki tarafa monte edilmiş operatör ve mikroişlemci 
arasındaki kullanıcı dostu dokunmatik operatör arayüz pa-
neli, alarmlar ve grafiksel sistem görselleştirme ile birlikte 
tüm çalışma parametrelerinin izlenmesine olanak sağlıyor.

Tüm detayları titizlikle gözden geçirilerek geliştirilen New 
Generation Similago II; paslanmaz çelik yapısına ve yenilik-
çi tasarımına ek olarak kullanıcıya hız, kolay kullanım, em-

niyet, hijyen ve hassaslık vaat 
ediyor.

Olağanüstü performans ve 
verimlilik avantajlarını estetikle 
buluşturan Similago II’de öne 
çıkan özellikler genel hatlarıyla 
şunlar; paslanmaz çelik tekno-
lojisi, yenilikçi tasarım, kolayca 
yukarı ve yana açılır kapaklar, 
kolayca sökülebilir aksam, tek 
katlı ve çift katlı modeller, has-
sas top konumlandırma, özel 
isteğe bağlı top ayar otomas-
yonu, özel software çözümler, 
grafiksel ve dokunmatik ekran.
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OCRIM & SUPERIOR TIME
Unique Design, Accurateness and Knowledge
Benzersiz Tasarım, Titizlik ve Bilgelik

One of the most outstanding innovations in the recent time 
is Ocrim’s Superior Time roller. OCRIM presented the Supe-
rior Time line for the first time at IPACK-IMA 2015 during the 
event “GRANO, FARINA E” (“Wheat, Flour and…”) held on 
the 21st of May. This new line represents the actualization 
of the experimentation and employment of different materi-
als. The representatives of Ocrim say about the machine as 
follows: “It is the outcome of a productive path, which has 
brought to the development of a machine line studied item 
by item. This important goal represents the synthesis of the 
genius and professional wisdom of each Ocrim team mem-
ber who has taken part into this project, a project carried out 
paying attention to the design, technic and mechanic.

Innovation and tradition
The name of the new OCRIM machine line, Superior 

Time, represents the actualization of an important ex-
ample that comes from the past. The graphic of the two 
logos, the pres-
ent and the previ-
ous one, identifies 
the will to confirm 
the way of work-
ing that is still the 
same since pas-
sion, competence 
and attention in 
producing is al-
ways the same. In 
fact, Superior is 
the name used by 
Ocrim in the 50s to 
indicate the single 
structure mills installed inside low buildings and sold all 
over the world.

The technological advancement of these decades has 
strengthened and helped the work of the technicians, engi-
neers and of the ones who have driven this project. Techni-
cal and engineering expertise has actualized a work that is 
done with head and hands through a futuristic approach in 
line with the times.

Innovative design
The sinuous design of Ocrim Superior Time machines 

has the aim to describe the experience and research that 
have given life and shape to them. The quality of a prod-
uct is the result of the intelligence, knowledge and com-

Yakın zamanın en dikkat çekici yeniliklerinden biri de 
Ocrim’in Superior Time isimli valsi. Ocrim Superior Time’ı 
ilk kez 21 Mayıs tarihinde IPACK-IMA 2015 Fuarı’ndaki 
“GRANO, FARINA E” (“Buğday, Un ve…”) adlı etkinlikte 
tanıttı. Bu yeni makine deneyimlerin hayata geçirilmesi 
ve farklı materyallerin kullanılmasını temsil ediyor.  Ocrim 
temsilcileri, makine ilgili verdikleri bilgide şunları aktarı-
yorlar: “Bu, madde madde çalışılan bir makine hattının 
gelişimini hayata geçiren üretim serüveninin sonudur. Bu 
önemli amaç, bu projede yer alan her bir Ocrim takım 
üyesinin dehasının ve profesyonel bilgeliğinin sentezidir. 
Söz konusu proje tasarım, teknik ve mekanikte titizlik 
gösterilerek yürütülmüştür. 

İnovasyon ve gelenek 
Yeni Ocrim makine hattı Superior Time’ın ismi, geç-

mişten gelen önemli bir örneğin gerçekleştirilmesini tem-
sil etmektedir. Şimdiki ve bir önceki, her iki logonun da 

grafiği, çalışma 
biçiminin hala 
sürmekte oldu-
ğunu doğrulama 
arzusunu tanım-
lamaktadır çünkü 
üretimde tutku, 
rekabet ve titizlik 
her zaman yerini 
korumuştur. As-
lında Superior, 
Ocrim’in 1950’li 
yıllarda alçak bi-
nalarda kurulan ve 
tüm dünyada satı-

şı gerçekleştirilen tek yapılı değirmenlerini göstermek için 
kullanılmıştır. 

Bu yılların teknolojik gelişimi teknisyenlerin, mühendisle-
rin ve bu projeyi yürütenlerin çalışmalarını kuvvetlendirmiş 
ve desteklemiştir. Teknik ve mühendislik uzmanlığı zamanın 
doğrultusunda, fütüristik bir yaklaşımla akılla ve ellerle yapı-
lan bir çalışmayı hayata geçirmiştir. 

Inovatiftasarım 
Ocrim Superior Time makinelerinin yuvarlak hatlı tasarı-

mı kendilerine hayat ve biçim veren tecrübe ve araştırmayı 
tanımlama amacını taşımaktadır. Bir ürünün kalitesi zekâ, 
bilgi ve ürünü hayata geçirenlerin rekabetçiliğinin sonu-
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petence of the ones who realize it. Its shape, design and 
chromatic harmony are indispensable elements for a long 
coexistence between man and machine.

Centrifugal impactor
The new Superior Time DCI-S breaks down medium 

and fine durum wheat and regrinding passage plates. The 
breaking down action, obtained through knocking, in-
creases productivity and at the same time improves yield 
and the degree of water absorption in the flour. 

Internally manufactured in stainless steel, it is character-
ized by a flat rotor, with 3 series of screwed in pins to break 
up the plates. The rotor is dynamically balanced and fitted 
on the motor shaft. It can be assembled on the floor or 
suspended from the ceiling.”

cudur. Bir ürün uzun ömürlü olmalı, mükemmele yakın bir 
işlevsellik sunmalıdır. Ürünün biçimi, tasarımı ve kromatik 
uyumu insan ve makine arasındaki uzun vadeli işbirliği için 
kaçınılmaz unsurlardır. 

Centrifugal impactor
Yeni Superior Time DCI-S orta ve ince durum buğda-

yını kırar ve pasaj plakalarını yeniden öğütür. Vurmayla 
gerçekleştirilen kırma işlemi performansı artırır ve aynı za-
manda verimi ve undaki su emilimi derecesini de yükseltir.  

İçi paslanmaz çelikten üretilen makine, plakaları kırma-
da kullanılan, pimlere vidalanmış 3 seri düz rotorla ka-
rakterize edilir. Rotor, dinamik olarak dengelidir ve motor 
miline uyacak şekilde yerleştirilmiştir. Zemine monte edile-
bildiği gibi tavandan da sarkabilir.”

 

UĞUR & CLEANMAX-4
High capacity, performance and sensitivity  
Yüksek Kapasite, Performans ve Hassasiyet

Uğur Makina is one of the milling technology produc-
ers which have the most developed distribution and 
marketing infrastructure in the world. The latest tech-
nology of Uğur Makina which managed to establish a 
factory or to install machinery in nearly every part of 
the world is Cleanmax-4 grain separator. Clean raw 
material is essential for a good final product. Uğur Ma-
kine launches Cleanmax-4 as the most efficient and 
successful pre-cleaning system in the world. 

Effective cleaning
Cleanmax-4 which is a chal-

lenging technology in terms of 
high quality, capacity, perfor-
mance and sensitivity provides an 
effective cleaning capability. Hav-
ing a multi-layer sifting system, 
the sieves of machine are easy 
and quick to clean and change. 
Providing maximum safety and 
ease of use to the user, Clean-
max-4 has high capacity air ca-
nal and high efficient aspiration 
system. Having screw conveyor 
system for glume in air cabinet, 
the machine has also an aes-
thetic view. Providing minimum 
maintenance costs, Cleanmax is 
a grain separator which enables 
easy classification in cleaning.

Uğur Makina, dünyadaki en gelişmiş dağıtım ve pazarla-
ma alt yapısına sahip değirmen teknolojileri üreticilerinden 
biri. Dünyanın hemen hemen her yerinde bir fabrika ya da 
makine kurulumu yapmayı başarmış olan Uğur Makina'nın 
en son teknolojik yeniliklerinden birisi Cleanmax-4 çöp sa-
sörü. İyi bir son ürün için temiz bir hammadde şart. Uğur 
Makina, Cleanmax-4’ü dünyadaki en verimli ve en başarılı 
ön temizleme sistemi olarak lanse ediyor.

Efektif bir temizleme
Yüksek kalite, kapasite, perfor-

mans ve hassasiyet konusunda id-
dialı bir teknoloji olan Cleanmax-4, 
kullanıcıya efektif bir temizleme 
kabiliyeti sunuyor. Çok katlı bir ele-
me sistemine sahip olan makinenin 
eleklerini temizlemek ve değiştirmek 
son derece kolay ve hızlı. Kullanıcıya 
maksimum güvenlik ve kullanım ko-
laylığı da sunan Cleanmax-4, yük-
sek kapasiteli hava kanallarına ve 
verimli aspirasyon sistemine sahip. 
Hava dolabı içindeki kavuzlar için de 
vidalı taşıma sisteminin bulunduğu 
makine, görünüm açısından da son 
derece estetik. Bakım açısından da 
kullanıcıya minimum maliyet avan-
tajı sunan Cleanmax, temizlemede 
sınıflandırma kolaylığı sağlayan bir 
çöp sasörü niteliğinde. 
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Another innovation about rollers is Multimilla Roller of 
İmaş Makine. Aluminum front covers in Multimilla roller 
which was launched with a special show in İDMA 2015 
Exhibition have aesthetic and smooth surface; therefore 
they are easy to clean. 
It is possible to make 
roll gap & paralleship 
adjustment easily with 
the accurate gravity in-
dicators. Roll cleaning 
brushes and knives can 
be adjusted easily and 
high-degree roll clean-
ing can be obtained. 

With central greasing 
system, it is possible 
to grease roll hous-
ings without stopping 
the roller mill which 
decreases the idle 
time. While the electric 
cabinet provides Easy 
access to high qual-
ity electric and electronic components isolated aluminum 
product control gate provides light weight and easy to use, 
noise-free and heat-free product control gate. 

Easy roller adjustment and long life 
Control panel with high isolation in Multimilla enables 

easy access and control of all parameters to control the 
roller mill. Touch-screen panel is also available on request. 
Safety locks prevent unauthorized access to danger-
ous places the gates designed with safety locks to se-
cure working environment. The cycle of feeding rolls are 
regulated automatically by invertor controlled gear motor. 
Along with automatic inverter control, the feeder rolls cycle 
is regulated manually by digital setting device.

Single time belt system with long life provides easy mon-
tage and dismantling. Belt sizes for all roller mill types and 
cycle are standard. Pneumatıc control system of Multimilla 
consists of strong and durable component. As it is main-
tenance free it is easy to montage and dismantle. Strong 
disc sprigs enables optimum roll grinding pressure for a 
constant roll space and provides high milling quality. 

Taper bush pulleys provide easy montage and disman-
tling and longer lifespan. Sphero-cast roll housıngs have 
enduring and durable housings. Aluminum housing covers 

Vals konusunda bir diğer yenilik İmaş Makine’nin Multimilla 
valsi. İDMA 2015 Fuarı’nda özel bir gösterimle piyasaya ta-
nıtılan Multimilla valsteki alüminyum kapaklar, estetik ve pü-
rüzsüz bir yüzeye sahip ve kolay temizlenebilme imkânı su-

nuyor. Makinedeki hassas 
pozisyon saatleri ile top 
paralelliğinin ayarı ve kont-
rolü kolaylıkla yapılabiliyor. 
Top temizleme fırça ve bı-
çakları, kolay ayarlanabi-
liyor ve yüksek derecede 
top temizliği sağlanabiliyor. 
Merkezi yağlama sistemi, 
valsi durdurmadan top 
yataklarının yağlanmasına 
imkân tanıyarak duruş sü-
relerini azaltan özelliklerden 
bir tanesi. Elektrik kabini, 
yüksek kaliteli elektrik ve 
elektronik komponentlere 
kolay erişim imkânı sağ-
larken, yalıtımlı alüminyum 
ürün kontrol kapağı hafif ve 

kullanımı kolay sağladığı gibi ses ve ısı izolasyonu da sağlıyor.

Kolay vals ayarı ve uzun ömürlülük
Multimilla’daki yüksek izolasyonlu kumanda paneli, valsi 

kumanda etmek için gerekli tüm parametrelere ulaşım ve 
ayar kolaylığı sağlıyor. Opsiyonel olarak dokunmatik panel 
de kullanılabiliyor. Emniyet kilitleri ise tehlikeli bölgelere isten-
meyen kişilerin ulaşımını engelleyerek güvenli çalışma orta-
mı sağlıyor. Besleme toplarının devir ayarı invertör kontrollü 
redüktörlü motor yardımıyla otomatik olarak ayarlanabiliyor. 
Otomatik kontrolün yanı sıra opsiyonel olarak dijital potansi-
yometre ile manuel kontrol imkânı da mevcut.

Vals taban şasesi pik dökümden imal edildiği için titreşim 
ve darbelere karşı çok daha yüksek bir mukavemet oluştu-
ruyor. Uzun ömürlü tek triger kayış sistemi, montaj ve de-
montaj kolaylığı sağlıyor. Tüm vals tipleri ve devir oranları 
için kayış ölçüsü ise standart. Multimilla’daki pnömatik ku-
manda sistemi, sağlam ve uzun ömürlü komponentlerden 
oluşuyor ve bakım gerektirmediği gibi kolayca demonte ve 
monte edilebiliyor. Güçlü disk yaylar ise öğütme aralığının 
sabit kalması için gerekli öğütme basıncını sağlıyor ve yük-
sek öğütme kalitesi sunuyor. 

Konik burçlu kasnaklar, hem demontaj ve montaj kolaylığı 
sağlıyor hem de uzun ömürlülük sunuyor. Makinedeki sfe-

 

İMAŞ & MULTIMILLA
Easy Roll Adjustment, Less Waiting Time, Easy Use
Kolay Top Ayarı, Daha Az Duruş Süresi, Kolay Kullanım
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prevents high temperature due to their special structure. 
Eccentrıc belt tensioning system is easy to adjust belt ten-
sioning system.

The main chassis is made of gray cast iron, increasing 
resistance and durability as well as absorbing the vibration 
and shocks.

Maximum hygiene, minimum maintenance
Feeding rolls housing and roll covers are made of high-

resistant aluminum extrusion profiles with bolt-connection 
method. Thanks to the feedıng roll packs wıth lınear ball 
bearıngs, it is possible to obtain easy cleaning for the back 
of feeding rolls which enables maximum hygiene at mini-
mum time. Feeding roll cycles are adjusted automatically 
by means of special level probes. Easy access and fast 
cleaning and maintenance with the completely-openable 
front cover.

Adjustable pneumatic system in the machine creates 
negative pressure around the rolls and provides dust ab-
sorption. In addition, dusty air is evacuated from the inlet 
hopper to the outlet hopper by using pneumatic system. 
Changing grinding rolls in the machine takes only 20 min-
utes, thanks to completely dismantle grinding group which 
minimizes the idle & stop time of mill and creates time for 
an efficient production.

ro döküm top yatakları, yüksek mukavemete ve uzun ömre 
sahip. Alüminyum yatak kapakları ise ısı transferini kolaylaş-
tırıyor. Eksantrik kayış gergi sistemi, kayış gerginliğinin kolay-
lıkla ayarlanabilmesini sağlıyor. 

Maksimum hijyen, minimum bakım
Danelik top yatakları ve top kapakları yüksek mukave-

metli alüminyum ekstrüzyon profillerden civatalı birleştir-
me metodu ile imal edilmiş. Linear rulmanlı besleme top 
grubu sayesinde besleme bölümünün temizliği çok kısa 
sürede yapılarak maksimum hijyen ve minimum bakım 
süresi sağlanıyor. Özel seviye sensörleri sayesinde, ürün 
seviyesine göre besleme toplarının devirleri hassas bir 
şekilde yapılabiliyor. Komple açılan ön kapak sistemi ise 
temizlik ve bakım işlerinin pratik ve hızlı bir şekilde yapıla-
bilmesine olanak tanıyor.

Makinede bulunan ayarlanabilir dahili aspirasyon sistemi, 
ürünün vals toplarına girdiği bölgede negatif basınç oluştu-
rarak oluşan tozların emilmesini sağlıyor. Ayrıca ürün giriş na-
zosunda oluşan tozların emilerek uzaklaştırılması sağlanıyor. 
Makinede bulunan hızlı top sökme sistemi ise topların pa-
ket olarak sökülebilmesini sağlıyor. Paket olarak sökülebilen 
öğütme top grubu, top değiştirme süresini 20 dakikaya indi-
rerek duruş sürelerini minimize ediliyor ve verimli bir çalışma 
ortamı sağlıyor.
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BÜHLER & ANTARES PLUS
Innovative Sensor Technology, High Yield and Quality
İnovatif Sensör Teknolojisi, Yüksek Verim ve Kalite

As market leader of the milling industry, Bühler has a 
strong commitment to research and development. This 
results into innovative products such as the new Antares 
Plus roller mill. 

One of the most successful products of the company 
is  the Antares roller mill which the company introduced 
to the  milling in-
dustry in 2008. The 
Antares Plus roller 
mill optimizes yield 
and flour quality 
thanks to innova-
tive sensor tech-
nology. Nicholas 
Trounce, Product 
Manager in Grain 
Milling, says about 
the Antares Plus 
roller mill which has 
won an innovation 
award: “Bühler AG 
has been manufac-
turing rolls since  1860. From that beginning, company 
founder, Adolf Bühler,  took  the  then  revolutionary  prin-
ciple  of  the  roller  mill  and  began industrial production. 
155 years later the roller mill  still forms the core element 
of any flour mill. By applying latest sensor technology, the 
new Antares Plus roller mill increases yield, maximized 
flour quality and reduces energy consumption."

Antares success story
The Antares roller mill is the flagship of the extensive 

Bühler roller mill portfolio. It combines 155 years of 
Bühler experience with the latest knowledge in terms of 
grinding and hygiene, serving as the worldwide reference 
for modern roller mills in the milling industry. Since the 
launch in 2008, more than 3,000 Antares top line roller 
mills have been sold. The market success of Antares is 
due to its robustness, even feed and grinding and the 
highest standards of sanitation thanks to the use of stain-
less steel and sophisticated insulation.

A “plus” thanks to sensor technology
With the “Plus” version, Bühler opens a new chapter 

in the success story of Antares. The new Antares Plus 
roller mill ensures ideally coordinated grinding with mini-
mal pneumatic conveying. Energy consumption and flour 

Değirmencilik sektörünün lider firması Bühler araştırma 
ve geliştirmeye ciddi oranda katkıda bulunuyor. Bu da, 
Bühler’in 2008 yılında değirmencilik endüstrisine tanıttığı 
Antares Plus valsli değirmeni gibi inovatif ürünlerin ortaya 
çıkmasını sağlıyor. 

Firmanın en başarılı ürünlerinden biri olan Antares Plus 
valsli değirmeni 
inovatif sensör 
teknolojisi saye-
sinde verim ve 
kalitede optimi-
zasyon sağlıyor. 
Bühler’in inovatif 
ürün kategorisin-
de ödüle sahip 
olan Antares valsli 
değirmenini, tahıl 
öğütme biriminde 
ürün müdürü olan 
Nicholas Trounce, 
anlatıyor: “Bühler 
AG 1860 yılından 

beri vals üretiyor. Başlangıçta şirketin kurucusu Adolf 
Bühler, devrim niteliğindeki valsli değirmen prensibi-
ni alıp endüstriyel üretime başladı. 155 yıl sonra vals-
li değirmenler hala her un değirmeninin yapıtaşı olmayı 
sürdürüyor. Son sensör teknolojisinin de uygulanmasıyla 
yeni Antares Plus valsli değirmen verimi artırmakla kal-
mıyor un kalitesini maksimum düzeye çıkarıp enerji tüke-
timini de azaltıyor. 

Antares’in başarı hikâyesi
Antares valsli değirmeni, geniş kapsamlı Bühler valsli 

değirmeni portfolyosunun sancak gemisidir. Antares, de-
ğirmencilik endüstrisinde modern valsli değirmenler için 
bir referans hizmeti vererek Bühler’in 155 yıllık deneyi-
mini öğütme ve hijyen konusundaki son bilgilerle kom-
bine ediyor. Lansmanının yapıldığı 2008 yılından bu yana 
3000’den fazla Antares kaliteli valsli değirmeni satılmıştır. 
Antares’in pazarlama başarısı, paslanmaz çelik ve sofis-
tike yalıtımın kullanımı sayesinde elde edilen yüksek sa-
nitasyon standardı ve sağlamlığından kaynaklanmaktadır.

 
Sensör teknolojisinin “artısı” 
“Plus” versiyonuyla Bühler, Antares’in başarı haznesin-

de bir sayfa daha açıyor. Yeni Antares Plus Valsli Değir-
men, minimal pnömatik taşıma ile koordine edilmiş ide-
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quality are in the optimal range. Standard on the Antares 
Plus are automatic grinding gap adjustment and the on-
line MYTA particle size measuring sensor. Temperature 
monitoring of the rollers and bearings also ensure maxi-
mum operating safety and high production uptime.

The Online MYTA sensor continuously measures the 
particle size distribution in the ground product and com-
pares the measured actual value with the target value. 
The Antares Plus control system records the deviations 
and automatically adjusts the milling gap to the target 
value. The result is a consistent product quality with mini-
mized energy consumption. The sensor-controlled milling 
gap adjustment automates this former manual procedure 
and enables millers to invest more time in their core tasks.

Temperature monitoring
In the new Antares Plus roller mill, the modern sensor 

technology not only checks the particle size but also 
the temperatures of the rolls and roll bearings. When 
contact pressure is too high, there is winding or dry run-
ning, causing the rolls to increasingly heat up. This can 
be prevented by constant temperature monitoring of 
the roller surfaces. Continuous measurement of the roll 
temperature ensures consistent product quality, par-
ticularly where there are few operators. Thanks to the 
temperature sensors in the roll bearings, wear and tear 
or lack of grease is recognized early. Preventive tem-
perature monitoring of the rolls and roll bearings thereby 
ensures maximum operational safety and high finished 
product quality.

al bir öğütme sağlar. Enerji tüketimi ve un kalitesi en iyi 
düzeyde kalır. Antares Plus’da standart olarak otomatik 
ezme aralığı düzenlemesi ve online MYTA partikül boyu-
tu ölçüm sensörü bulunmaktadır. Valslerin ve yatağının 
ısı ölçümü, maksimum operasyon güvenliğini ve yüksek 
üretim süresini garantilemektedir. 

Online MYTA sensör, öğütülmüş üründeki partikül bo-
yutunun dağılımını ölçer ve ölçülen gerçek değeri hedef-
lenen değerle karşılaştırır. Antares Plus kontrol sistemi, 
sapmaları kaydeder ve öğütme aralığını hedeflenen de-
ğere göre otomatik olarak ayarlar. Sonuç, en aza indir-
genmiş enerji tüketimi ve istikrarlı ürün kalitesidir. Sensör 
kontrollü öğütme aralığı düzenlemesi, daha önce manuel 
yapılan prosedürü makineleştirir ve değirmencilerin asıl 
görevlerine daha çok zaman ayırmalarını sağlar. 

Sıcaklık takibi
Yeni Antares Plus valsli değirmende yer alan modern 

sensör teknolojisi, hem partikül boyutunu hem de valsle-
rin ve vals yatağının sıcaklığını kontrol edebiliyor. Temas 
basıncı çok yükseldiğinde sarma ve kuru çalışma meyda-
na gelir ve bu da valslerin giderek daha fazla ısınmasına 
sebep olur. Bu durum, vals yüzeylerinin ısısının sürekli ta-
kibiyle önlenebilir. Vals ısısının sürekli takibi, özellikle de 
birkaç operatörün bulunduğu durumlarda, istikrarlı ürün 
kalitesini garantilemektedir. Vals yatağındaki ısı sensörleri 
sayesinde aşınma, parçalanma ya da yağ eksikliği erken-
den tespit edilir. Valslerin ve vals yatağının önleyici ısı ta-
kibi, maksimum güvenliği ve son üründe yüksek kaliteyi 
garantilemektedir.”

 

OMAS & LEONARDO 02
Maximum energy saving, high performance 
Maksimum enerji tasarrufu, yüksek performans

Omas is another leader technology producer which 
has presented its new roller mill recently. The machine 
which Omas named as LEONARDO 02 was designed to 
achieve the best possible milling performance with the 
highest energy efficiency. To achieve this goal, research 
and tests of 2 years was conducted with the R&D de-
partment which is having extensive knowledge on ener-
gy consumption improvement on mechanical machinery. 
OMAS Leonardo roller mill will have new drives arrange-
ment with different speed to produce a better extraction 
of flours compared with conventional which utilized fixed 
speed in grain milling.

Optimum grinding process
Their main task is to optimize the milling process of 

different intermediate passages where the grains, mid-

Yakınlarda yeni valsli değirmenini tanıtan bir diğer li-
der teknoloji üreticisi de Omas. Omas’ın LEONARDO 02 
olarak isimlendirdiği makine, en yüksek enerji verimiyle 
mümkün olan en iyi performansı sunacak şekilde tasar-
landı. Firma, bu amaca ulaşmak için mekanik makineler-
de enerji tüketimini iyileştirme üzerine geniş çaplı bilgiye 
sahip olan Ar&Ge departmanında, iki yıl süren araştırma 
ve testler gerçekleştirildi. Omas Leonardo valsli değirme-
ni, farklı hızlarda yeni çalışma düzenlemelerini içeriyor. Bu 
da, tahıl değirmenciliğinde sabit hızda kullanılan gelenek-
sel yönteme kıyasla unun daha iyi şekilde ekstraksiyon 
sağlıyor. 

Optimum öğütme prosesi
Makinenin başlıca görevi ise farklı boyut, doku ve özgül 

ağırlığa sahip tanelerin, orta halli ürünlerin, irmik ve frak-
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dling, semolina and fraction-
al parts have different size, 
texture and specific weight 
and are therefore in need of 
unindividual setting of the 
rolls ratio to perform the mill-
ing operation at its best.

With the new LEONARDO 
02, the mechanical proj-
ect begins with uninnova-
tive roll drive unit. Each roll 
will be driven by mean of 
a coaxial directly coupled 
electric motor. This drive 
will have modular and vari-
able speed; will be belt free, 
therefore with highest en-
ergy efficiency. The motor 
stator will fitted on the machine frame while the rotor 
will be coupled with the rolls shaft. This arrangement will 
provide a unique saving ensuring both the highest milling 
performance and the highest power saving.

30 percent less energy
The power consumption of the Leonardo 02 roller mill 

will be 30 % compared with the conventional roller mill 
belt drive mechanism. It is thought that the 30 % power 
saving will create a high impact on the flour production 
costs reduction and will allow to get access to govern-
ment funds for improving the energetic efficiency of the 
milling plant.

The newly developed drive arrangement will avoid the 
need of V and toothed belts , pulleys , motor chairs and 
machines floor fixtures such us Bauer rails od Single 
Shaft motor suspension. This will cause not only a sav-
ing on the material and cost of the machine itself, but 
also on the required installation time. The absence of 
belts will definitely kill the need of wearing spares and 
the maintenance costs as well. Although the overall di-
mension of the machinery is equal to the conventional 
one both the additional saving on the number of building 
floors and Sensible noise reduction is reached. 

siyonel parçaların bulun-
duğu farklı ara pasajların 
öğütme işlemini optimize 
etmektir. Bu yüzden de 
en iyi öğütme işlemini 
gerçekleştirmek için vals 
topu devri ayarını kişisel-
leştirme ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır.

Yeni LEONARDO 02 ile 
mekanik proje vals çalışma 
ünitesinde başlıyor. Her bir 
vals topu, eş eksenli  ola-
rak doğrudan birleştirilmiş 
bir elektrik motoru tarafın-
dan çalıştırılıyor.

Bu sürücü, modüler ve 
değişken hıza sahip ve kemer kullanılmıyor. Bu yüzden de 
en yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Rotor vals şaftıyla bir-
leşirken, motor statörü de makinenin kasasına monte edi-
liyor. Bu düzenleme hem en yüksek öğütme performası 
sağlıyor hem de en yüksek enerji tasarrufunu garantiliyor.

Yüzde 30 daha az enerji
Leonardo 02 valsli değirmeninin enerji tüketimi, kemer-

li mekanizmayla çalışan geleneksel valsli değirmenlere 
göre yüzde 30 daha az. Yüzde 30 enerji tasarrufunun, un 
üretim maliyetinde ciddi bir etki yaratacağı ve değirmen 
tesislerinde enerji verimini iyileştirmek için hükümetin fon-
larından da yararlanma imkânı sunacağı düşünülüyor.

Yeni geliştirilen tahrik düzeneği, V kayışı, dişli kayışlar, 
kasnaklar, motorlu sandalyeler ve Bauer tek şaftlı motor 
süspansiyonu rayları gibi makinelerin zemin armatürlerine 
duyulan ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Bu hem kullanılan 
materyalde hem de makinenin maliyetinde tasarruf ya-
pılmasını sağlıyor ve aynı zamanda gereken kurulum sü-
resini de kısaltıyor. Kemerlerin yokluğu, yedek parça ve 
bakım maliyetine duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. 

Makinenin tüm açıları geleneksel makinelere eşit oldu-
ğu halde gerek kurulan katların sayısında gerekse ortaya 
çıkan gürültüde azalma sağlanmış.

www.degirmencidergisi.com

www.millermagazine.com

twitter.com/millermagazine

linkedin.com/company/miller-magazine

facebook.com/millermagazine

Online Magazine
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“We have seen that milling machinery producers have been participating in the exhibitions with 
many new products for the last 4 years. Especially we have seen that industry leaders have spent a 
lot of energy to make difference and become prominent among their competent. In this aspect, our 
company launched its new product NOVITIOUS roller mill in IDMA 2015. Our new roller mill Novitious 
was developed by our engineers in our R&D department to solve a common problem of millers which 
wasn’t solved for years. In our new roller mill Novitious which is protected under the patent applica-
tion, we used DASP system (Dynamic Angular Positioning) which is a very innovative system.”

Today, companies should diversify and innovate their 
products, services and production methods constantly 
in order to survive in changing competition environment. 
This changing process is named as “innovation”. Innova-
tion involves all the processes carried out for developing 
a new or improved product, service or production meth-
od and also turned them into commercial income.  

New and improved products or production methods 
which have not been tried before (radical innovation) can 

“Son 4 yılda özellikle sektör liderlerinin, farklılık yaratmak ve diğer rakiplerden öne çıkmak için 
ciddi enerji sarf ettiğini gördük. Bu anlamda firmamız da, yeni ürünü olan NOVITIOUS vals makine-
sinin lansmanını, İDMA 2015 Fuarı’nda gerçekleştirdi. Yeni vals makinemiz Novitious, dünyadaki un 
değirmencilerinin yıllardır çözüm bulunamayan, ortak ve büyük bir problemini çözmek için yola çıkan 
AR-GE ekibimiz tarafından geliştirildi. Yapılan patent başvurusuyla koruma altına alınan Novitious’ta 
DAPS (Dinamik Açılı Pozisyonlama) dediğimiz son derece yenilikçi bir sistem kullandık.”

Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta ka-
labilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim 
yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri ge-
rekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” 
olarak adlandırılır. İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hiz-
met veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde 
edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. 

İnovasyon, ya radikal fikirler sonucu daha önce denen-
memiş ve geliştirilmiş ürün veya üretim yöntemlerinin or-

Selis Makina 
Business Development Director - İş Geliştirme Direktörü
Food Process Engineer - Gıda Proses Mühendisi

Temel HARMANKAYA

Değirmencilikte devrim 
niteliğinde bir yenilik:
“Dinamik Açılı 
Pozisyonlama Sistemi”

A revolutionary 
innovation in milling:
“Dynamic Angular 
Positioning System”
.....................................................
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be created as a result of innovation or radical ideas. Also 
an innovation (incremental innovation) comes out of vari-
ous developments and improvement studies which are 
realized step by step. 

Research and development (R&D) is one of the most 
essential activities for innovation. However without entre-
preneurial innovation or if those who realize R&D are not 
entrepreneurial, it is impossible to create value; the re-
sults of R&D cannot be turn into innovation. Therefore, al-
though any change contains a long and tiring R&D study 
it may not be called as innovation if the company can-
not turn it into commercial income. Moreover, not every 
change is called as innovation. So the most significant 
motto of our company is “true innovation” 

Innovation does not mean “invention”. Results of in-
ventions can be beneficial but what important is to cre-
ate something commercial which has not been tried or 
known yet. Therefore ideas and concepts are significant 
too. Considering the developing technology, changing 
customer demands, capabilities of competitors who eas-
ily reach and imitate the information and technology, it 
is easily estimated that the competence advantage ob-
tained with only an innovation may not last long. Thus it 
is essential to make innovation continuously. 

VARIETIES OF INNOVATION 
Innovation is not an activity that a company keeps sepa-

rate from the other activities. On the contrary, it covers all 
the activities in a company and it needs an integral view. 

Technologic innovation: The product means both a 
physical product and service here. Realizing significant 
technologic changes in available products and processes 
as well as developing a new technologic product or pro-
cess can be considered in this category. 

Organizational innovation: It means strengthening the 
competitive capacity of a company by developing new 
working and operating methods or using them by adapt-
ing to the company.  Marketing innovation: It means 
strengthening the competitive capacity of a company by 
developing new designs and marketing methods or using 
them by adapting to the company.  

WHY IS INNOVATION SIGNIFICANT AND 
WHAT ARE THE GAININGS OF IT?
Today, innovation is the basic issue that makes the com-

panies survive and grow healthily. The elements which force 
the companies to be innovative can be listed as follows: 

1. Developing technology made the distances insignificant.
2. Globalization created new markets and new produc-

tion centers.

taya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşur (radikal inovasyon) 
ya da adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme 
faaliyetini içeren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya 
çıkar (artımsal inovasyon). 

Araştırma-geliştirme (Ar-Ge), inovasyon için gereken en 
önemli faaliyetlerden biridir. Ancak girişimsel inovasyon 
yoksa, diğer bir deyişle Ar-Ge’yi yapanların girişimcilik nite-
liği yoksa, değer yaratılamaz; Ar-Ge sonuçları inovasyona 
dönüştürülemez. Dolayısıyla, her yenilik, uzun ve zahmetli 
bir Ar-Ge çalışması içerse dahi, firma bunu ticari gelir elde 
edecek hale getiremez ise buna inovasyon denilemez. Öte 
yandan her yapılan yenilik de inovasyon değildir. Bu ne-
denle firmamızın en önemli sloganı “Gerçek İnovasyon”dur. 

İnovasyon icat değildir. İcatların sonuçlarından yararla-
nabilir ancak asıl önemli olan ekonomik getirisi olan, he-
nüz yapılmamış, bilinmeyen bir şeyleri yapmaktır. Bu ne-
denle de fikirler ve kavramlar önem kazanır. Günümüzde 
gelişen teknolojinin, değişen müşteri isteklerinin, bilgiye 
ve teknolojiye kolaylıkla erişen rakiplerin inovasyonu taklit 
etme becerilerinin hızlarını düşünürseniz, tek bir inovas-
yonla elde edilen rekabet avantajının ne kadar kısa süre-
bileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu nedenle, sürekli olarak 
inovasyon yapmak gerekir

İNOVASYON ÇEŞİTLERİ
İnovasyon, bir firmanın diğer faaliyetlerinden soyutlan-

mış bir faaliyet değildir. Aksine, firmadaki tüm faaliyetleri 
kapsar ve bütünsel yaklaşım gerektirir. 

Teknolojik İnovasyon: Burada ürün, hem fiziksel bir 
ürünü hem de hizmeti ifade etmektedir. Teknolojik ola-
rak yeni bir ürünün veya sürecin geliştirilmesinin yanı sıra 
mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik değişiklikle-
rin yapılması da bu kapsamda değerlendirilir. 

Organizasyonel inovasyon: Yeni çalışma ve iş yapış yön-
temlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile 
bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesini ifade eder. 

Pazarlama inovasyonu: Yeni tasarımların ve pazarlama 
yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanıl-
ması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesidir. 

İNOVASYON NEDEN ÖNEMLİDİR, 
KAZANIMLARI NELERDİR? 
Günümüzde, inovasyon şirketler için hayatta kalabil-

me ve sağlıklı büyümenin temel şartı. Şirketleri, inovatif 
şirket yapısında olmaya zorlayan günümüzdeki etkenler 
şöyle sıralanabilir: 

1. Gelişen teknolojiler mesafeyi anlamsız hale getirdi, 
2. Globalleşme, yeni pazarlar ve yeni üretim merkezleri 

yarattı, 
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3. Changing lifestyles and expectations created a so-
cial transformation.

4. Reaching the information became easier; use of in-
formation became liberated. 

Innovation used to be seen as an invention of a ge-
nius or commercial success of a clever person. It de-
pended on a brilliant person, coincidences and also luck. 
We know that it is not so any more. Today, innovation 
is a process which can be repeated, systematized and 
changeable depending on the structure of the compa-
nies. Therefore, it is learnt by the companies and as they 
consider this learning process as significant they allocate 
sources for that. 

Companies’ gains from innovation 
can be listed as follows: 
1. Increasing efficiency 
2. Competitive superiority
3. Being financially strong 
4. institutionalization and  branding
5. Loyal customer consciousness 
6. Redirect to R&D 

A TRUE INNOVATIVE PRODUCT: 
“NOVITIOUS”
Both local and foreign machinery producers in our in-

dustry have exhibited their latest technologies in interna-
tional and local exhibition and congresses. Among the 
newly developed technologies, there are some products 
which were created with serious R&D studies, patented 
and kept under protection. Also there are local or foreign 
companies which exhibit the familiar applications under 
name of innovation; which claimed to make innovation by 
changing the design or the color. 

We have seen that milling machinery importers partici-
pate in the exhibitions with many new products. Espe-
cially we have seen that industry leaders have spent a 
lot of energy to make difference and become prominent 
among their competent. In this aspect, our company 
launched its new product NOVITIOUS roller mill with an 
organization at the booth attended by leading people in 
the industry in IDMA 2015.

In our new roller mill Novitious, we used DASP sys-
tem (Dynamic Angular Positioning) which we started 
with the idea of solving the common problem of mill-
ers which wasn’t solved for years; which was devel-
oped by our engineers in our R&D department and 
tried after being tested for 5 years; for which we ap-
plied for patent. Novitious does not only stand for its 
design but as a solution to one of the biggest prob-
lems of the millers. 

3. Değişen yaşam tarzları ve beklentiler sosyal bir de-
ğişimi ortaya çıkardı, 

4. Bilgiye ulaşım kolaylaştı, bilginin kullanımı serbestleşti.
 
İnovasyon eskiden bir dahinin tek başına bir şey icat 

etmesi veya akıllı birinin bir fikri alıp ticari faydaya dönüş-
türmesi olarak görülüyordu. Gerçekleşebilmesi parlak 
zekalı birine, biraz tesadüflere, biraz da şansa bağlıydı. 
Artık bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bugünün iş dün-
yasında inovasyon bir kerelik değil, tekrarlanabilir, sis-
temleştirilebilir ve şirketlerin yapısına yerleştirilebilir bir 
süreçtir. Bu nedenle şirketler tarafından öğrenilebiliyor 
ve şirketler bu öğrenme prosesine oldukça önem veriyor 
ve kaynak ayırıyorlar.

İnovasyonun firmalar açısından kazanımları 
şöyle sıralanabilir:
1. Verimliliğin artırılması
2. Rekabet üstünlüğü
3. Firmanın finansal açıdan güçlü hale gelmesi
4. Kurumsallaşma ve markalaşma
5. Sadık müşteri bilinci
6. Ar-Ge’ye yönlendirme

GERÇEK BİR İNOVASYON ÜRÜNÜ: 
“NOVITIOUS”
Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında sektörümüzdeki 

makine imalatçıları, uluslararası ve yerel fuar ve konfe-
ranslarda yeni geliştirdikleri ürünleri sergiliyorlar. Bu firma-
ların sergiledikleri ürünler arasında ciddi zaman ve yüksek 
AR-GE bütçeleriyle geliştirilen ve patent başvurusuyla ko-
ruma altına alınan yenilikler var. Ancak inovasyon ve yeni-
lik adı altında, bilindik uygulamalarla pazara çıkan, hatta 
değiştirilen makine rengini veya dizaynını inovasyon ola-
rak lanse eden yerli ve yabancı firmalar da olabilmektedir.

Son 4 yılda değirmen makinesi imalatçılarının birçok 
yeni ürünle fuarlara çıktığını gözlemledik. Özellikle sek-
tör liderlerinin, farklılık yaratmak ve diğer rakiplerden öne 
çıkmak için ciddi enerji sarf ettiğini gördük. Bu anlamda 
firmamız da, yeni ürünü olan NOVITIOUS vals makinesinin 
lansmanını, İDMA 2015 Fuarı’ndaki standında, sektörün 
ileri gelenlerini ağırladığı bir organizasyonla gerçekleştirdi. 

Yeni vals makinemiz Novitious, dünyadaki un değir-
mencilerinin yıllardır çözüm bulunamayan, ortak ve bü-
yük bir problemini çözmek için yola çıkan AR-GE ekibi-
miz tarafından geliştirildi ve yaklaşık 5 yıl boyunca çeşitli 
testlerden geçirilip denendi. Yapılan patent başvurusuyla 
koruma altına alınan Novitious’ta DAPS (Dinamik Açılı 
Pozisyonlama) dediğimiz son derece yenilikçi bir sistem 
kullandık. Yani Novitious sadece dizaynı ile öne çıkmıyor, 
aynı zamanda değirmencilerin en büyük problemlerinden 
birine, devrim niteliğinde çözüm sunuyor.
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ADVANTAGES OF ANGULAR 
POSITIONING SYSTEM (DAPS)
Dynamic Angle Positioning System (DASP) solved a 

significant problem in fine-toothed roller passages. Sum-
marizing the advantages of DASP system, namely Dy-
namic Angle Positioning System in Rolls: 

1- Crown rolls are used no more 
Grinding cylinders with flat grinding and without crowns 

turn into concave shape as a result of thermal expan-
sion and diameter growth formed by bedding structure in 
cylinder head. It is possible to enable cylinders to work 
straight by positioning them in equal distance to each 
other through the two grinding line and angled to each 
other. (Picture DA3) 

DİNAMİK AÇILI POZİSYONLAMA 
SİSTEMİ (DAPS) VE AVANTAJLARI
DAPS sistemini, yani valslerde “Dinamik Açılı Pozisyon-

lama Sistemi”, öncelikle liso ve ince dişli vals pasajlarında 
önemli bir probleme çözüm getirmiştir. DAPS sisteminin 
avantajlarını kısaca özetlemek gerekirse:

1. Balik silindir kullanımı ortadan kaldırılmıştır
Baliksiz düz taşlanan öğütme silindirleri, yataklama 

düzenlerinin silindir başlarında oluşturduğu ısıl gen-
leşme ve çap büyümesi nedeniyle iç bükey bir form 
alırlar. DAPS sisteminde, iki silindir, öğütme hattı bo-
yunca birbirine eşit mesafede ve açılı olarak konum-
landırılarak silindirlerin düz basması sağlanabilmekte-
dir (Resim DA 3). 
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2. Cylinder honing in simple rolls 
There is no need for conical or crown cambered rolls to ab-

sorb the thermal expansion on cylinder heads. Flat grounded 
cylinders can be used in simple rolls with no feature. 

3. Equal distance through the grinding line and al-
ways adjustable 

It is possible to adjust the distance and keep under 
control at any moment with DAPS system. It is also pos-
sible to adjust the equal distances of cylinders through 
the grinding line by angling the cylinders with an improved 
apparatus. The distances of cylinders to each other can 
be kept under control through the grinding line by making 
sieve analysis of the samples which were taken during 
the beginning and in the middle. 

4. Equal distance through the grinding line 
in fine-toothed cylinders 
Toothing is not possible in cambered grounded cylin-

der. Fine-toothed cylinders are angled with DAPS and 
can stay in equal distance to each other through the 
grinding line. Therefore, grinding process is more effec-
tive and homogenious in fine-toothed cylinders and it is 
also possible to use log and fine toothed cylinders. 

5. Energy saving 
In current applications, Cylinders are grounded as to 

the crown value which is determined before and they are 
mounted to the machines. It is required to apply pressure 
more to avoid missing products in cylinders which cannot 
press straight due to various bearing temperatures in differ-
ent passages.  This causes the products which are passing 
through the places where the gap is wide through the grind-
ing line to be fined more than required and also it causes 
the related passage to receive more ampere. Moreover, the 
products which are fined unnecessarily become flexible and 
require more equipment (semolina fan, detacher, etc.) 

Imbalanced fining is prevented in DAPS system by keep-
ing the cylinders in equal distance through he grinding line. 
During the experimental works, we have observed that liso 
passages can be operated with 15-40 percent less am-
pere and less supportive equipment is required. 

6. It does not need to be adjusted very often 
Angled cylinders are operated with no load for a time as 

in current applications; and then grinding process starts 
when the cylinders reach to their regular temperature. The 
cylinders can operate for months if angling settings are 
not interfered. The samples are taken from at least three 
points of grinding passage (beginning and center) in spe-
cific times (especially when ampere increased, the quantity 
and sort of the product change); sieve analysis is made 
and the grinding passage can be kept under control. 

2. Basit tezgahlarda silindir taşlama
DAPS sisteminde, silindir başlarındaki ısıl genleşmeyi 

absorbe etmek için konik veya balik taşlanmış silindirlere 
ihtiyaç yoktur. Özelliksiz basit tezgahlarda, baliksiz düz 
taşlanmış silindirler kullanılabilmektedir. 

3. Öğütme hattı boyunca eşit uzaklık 
ve her zaman ayarlayabilme
DAPS sistemi ile silindirler arası mesafeyi her an ayar-

layabilmek ve kontrol altında tutabilmek mümkündür. Ge-
liştirilmiş bir düzenek ile silindirler açılandırılarak öğütme 
hattı boyunca silindirlerin eşit mesafede olması ayarla-
nabilmektedir. Başlardan ve ortadan alınan numunelerin 
elek analizi yapılarak, öğütme hattı boyunca silindirlerin 
birbirlerine olan mesafeleri kontrol altında tutulabilir. 

4. İnce dişlenmiş silindirlerde öğütme
hattı boyunca eşit uzaklık 
Bombe taşlanmış silindirlere diş açma gibi bir uygu-

lama yoktur. İnce dişlenmiş silindirler, DAPS ile açılan-
dırılarak öğütme hattı boyunca birbirlerine eşit uzaklıkta 
olabilmektedirler. Buna bağlı olarak ince dişlenmiş silin-
dirlerle daha etkin ve homojen bir öğütme yapılabildiği 
gibi, daha uzun ve ince dişli silindir kullanımı imkanı da 
doğmuştur. 

5. Enerji tasarrufu
Mevcut uygulamada, silindirler önceden belirlenmiş sa-

bit balik değerine göre taşlanarak makinelere monte edil-
mektedir. Farklı pasajlardaki, farklı yatak ısınmaları sonucu 
düz basmayan silindirlerde, mal kaçmasını önlemek için 
daha fazla baskı uygulamak gerekir. Bu durum, öğütme 
hattı boyunca açıklığın az olduğu bölgeden geçen malın 
gereğinden fazla inceltilmesine ve de ilgili pasajın daha 
fazla amper çekmesine sebep olmaktadır. Ayrıca gereksiz 
inceltilen mal filexleşerek daha fazla yardımcı ekipman (ir-
mik fanı, detaşör, v.b.) ihtiyacı oluşturur. 

DAPS sisteminde ise silindirlerin öğütme hattı boyun-
ca eşit mesafede olması sağlanarak dengesiz inceltme 
önlenmiştir. Deneme çalışmalarımız esnasında liso pa-
sajların % 15-40 daha düşük amperde çalıştırılabildiği 
ve yardımcı ekipman ihtiyacının da azaltılabildiği tarafı-
mızca gözlenmiştir. 

6. Çok sık açılandırma ayarı ihtiyacı yoktur
Açılı ayarlanmış silindirler, mevcut uygulamada olduğu 

gibi ilk kalkışta bir süre boşta çalıştırıldıktan sonra normal 
çalışma ısısına yaklaştığında öğütmeye geçebilmektedir. Si-
lindirler, açılandırma ayarlarına müdahale etmeden aylarca 
çalıştırılabilir. Öğütme pasajında en az üç noktadan (başlar 
ve orta) belli zamanlarda (özellikle amper yükselmesi, malın 
miktarında ve cinsinde değişme) numune alınıp, elek analizi 
yapılarak öğütme pasajı kontrol altında tutulabilir.
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The latest generation of near-infrared systems for online measurements in grain, flour and semo-
lina open up new possibilities regarding gluten, water absorption and starch damage. These allow 
millers to optimize flour production directly and individually.

The grain processing industry has been using the near-
infrared system (NIR) to continuously monitor the contents 
of raw, intermediate and end products for years. More and 
more companies are now using the advantages NIR tech-
nology offers for optimizing processes in real time. NIR anal-
ysis makes it possible to assure consistent product quality, 
and it makes a substantial contribution to the profitability 
of a mill. 

NEW GENERATION OF NIR
The first generation of NIR equipment focused on analyz-

ing protein content, moisture and ash. These parameters 
were and are the 'classics' of most online systems. In ad-
dition, however, there are other quality parameters that re-
quire compliance by the mills. For example, in wheat flour, 

Tahıl, un ve irmikte online ölçümlerde kullanılan yeni nesil yakın kızılötesi sistemler glüten, su 
emilimi ve nişasta zedelenmesi konusunda yeni olasılıklar sunuyor. Bu olasılıklar, değirmencilerin 
un üretimini doğrudan ve bireysel olarak optimize edilmesine olanak sağlıyor.

Tahıl işleme endüstrisi hammadde, ara mamul ve son 
ürünleri yakından takip etmek için yıllardır yakın kızılötesi 
sistemi (NIR) kullanmaktadır. Her gün daha fazla şirket, 
prosesleri gerçek zamanlı olarak optimize etmek için NIR 
teknolojisinin sunduğu avantajları kullanıyor. NIR teknolo-
jisi, istikrarlı ürün kalitesini güvence altına almayı mümkün 
kılmakta ve bir değirmenin karlılığına önemli katkılar yap-
maktadır.

YENİ JENERASYON NIR 
NIR ekipmanlarının ilk nesli; protein içeriği, nem ve küle 

odaklanıyordu. Bu parametreler çoğu online sistemlerin 
“klasikleriydi” ve hala da öyleler. Ancak buna ek olarak de-
ğirmenlerle uyumlu olması gereken diğer kalite paramet-
releri de vardır. Örneğin, buğday ununda glüten miktarı, 

Bühler AG
Thomas ZİOLKO 

Yeni NIR sistemleri 
(hemen hemen)
her şeyi yapabilir 

New NIR systems 
can do (almost) 
anything
.....................................................
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the amount of gluten, the flour’s ability to absorb water or 
the extent to which the starch has been damaged are im-
portant factors. Older generations of online NIR systems 
were only able to determine these parameters with insuf-
ficient accuracy and reproducibility. By employing photodi-
ode arrays (diode array, DA), as in Bühler's NIR Multi Online 
Analyzer MYRG, the latest generation of NIR systems offers 
new possibilities for such additional parameters and thus 
new potential for millers. These additional calibrations elimi-
nate long periods of waiting for laboratory results and cor-
rectional measures can be performed without delay. 

POSSIBILITIES FOR NIR
Near-infrared spectroscopy is very well suited for deter-

mining the dominant contents in organic materials such as 
food and feed products. But to do so, an NIR system needs 
not only good hardware in order to function reliably, but 
a good mathematical model (calibration) to determine the 
properties of an unknown product. The most important and 
NIR-active biochemical components, such as water, starch, 
protein and fat, can be modeled (or calibrated) without diffi-
culty. However, other physical or biochemical product prop-
erties can also be correlated with the NIR spectra as long 
as they are dependent on the combination of the dominant 
contents and other properties such as particle size distri-
bution. An example of this is the ability of flour to absorb 
and retain water during the making of dough. The ability 
to absorb water depends on the volume and quality of the 
protein, the condition of the starch grains and the particle 
size distribution, among other things. 

LIMITS OF NIR
Only those characteristics which actually leave informa-

tion in the NIR spectra and correlate with them can be cali-
brated. An example of this is the so-called "sample" which 
is used to evaluate the activity of certain enzymes in the 
flour. NIR technology is only conditionally suited for lower 
ranges of concentration. It is technically impossible to cali-
brate enzymes for NIR because it takes only few ppm en-
zymes in the flour to become active.

For generating NIR calibrations, the breadth of data is de-
cisive for accuracy and the sturdiness of the model. Models 
can only predict products if their characteristics have already 
been included in the model itself. On the one hand, it is es-
sential to cover the entire range of features that are to be 
measured because the models are not allowed to extrapo-
late. On the other hand, any disturbance factors, such as 
specific product characteristics (particle size, temperatures, 
source, chemical composition), the instrumentation used and 
the surroundings, must also be taken into consideration along 
with the characteristics which are supposed to be measured. 
For the best calibration, several hundred samples can easily 
become necessary under these conditions.

unun su emme gücü, hatta nişasta zedelenmesi de önemli 
faktörlerdir. Online NIR sistemlerin daha eski nesilleri, bu 
parametreleri yalnızca yetersiz bir kesinlikle ve tekrarlana-
bilir şekilde belirleyebiliyordu. NIR sistemlerin son nesli ise 
Bühler’in NIR Multi online Analiz Cihazı MYRG’de olduğu 
gibi foto diyot dizileri (diyot dizi, DA) kullanarak, bu ekstra 
parametreler için yeni olasılıklar sağlamakta ve bu sebeple 
de değirmenciler için yeni bir potansiyel sunmaktadır. Söz 
konusu ilave kalibrasyonlar, laboratuvar sonuçları için uzun 
süre beklemeyi ortadan kaldırıyor ve düzeltici ölçüler de 
gecikme olmaksızın kullanılabiliyor.

NIR İÇİN OLANAKLAR 
Yakın kızılötesi spektroskopi, gıda ve yem ürünleri gibi 

organik materyallerdeki hâkim içeriği belirlemek için iyi bir 
şekilde yerleştirilmiştir. Ancak böyle yapabilmek için bir NIR 
sisteminin güvenilir şekilde çalışacak, hem iyi bir donanıma 
hem de bilinmeyen ürünlerin içeriğini belirleyecek iyi bir ma-
tematiksel modele (kalibrasyon) ihtiyacı vardır. En önemli 
NIR-aktif biyokimyasal bileşenler- örneğin su, nişasta, pro-
tein ve yağ- sorunsuzca modellenebilir (ya da kalibre edi-
lebilir). Ancak diğer fiziksel ve biyokimyasal ürün özellikleri, 
hakim içeriğin kombinasyonuna ve partikül boyutu dağılımı 
gibi diğer özelliklerine bağlı oldukları sürece NIR spektra ile 
ilişkilendirilebilirler. Bunun bir örneği hamur yapımı sırasında 
unun suyu emme ve tutma gücüdür. Suyu emme gücü, di-
ğer her şeyin yanında protein hacmi ve kalitesine, nişasta 
tanelerine ve partikül boyut dağılımına da bağlıdır.  

NIR’IN LİMİTLERİ
Yalnızca NIR spektrada bilgi bırakan ve bunlarla ilişki-

lendirilebilen özellikler kalibre edilebilir. Bunun bir örneği 
de undaki belirli enzimlerin aktivitelerini değerlendirmekte 
kullanılan “numune”lerdir. NIR teknolojisi yalnızca konsant-
rasyonu düşük aralıklar için uygundur. Enzimleri NIR için 
kalibre etmek teknik olarak imkânsızdır çünkü unda aktif 
olabilmesi için yalnızca birkaç ppm enzimi almaktadır. 

NIR kalibrasyonu oluşturmada verilerin genişliği, modelin 
kesinliği ve sağlamlığı için belirleyicidir. Bir yandan, ölçüle-
cek tüm özelliklerin çeşitlerini kapsamak, son derece ge-
reklidir çünkü modellerin sonuca ulaşmasına izin vermez. 
Diğer yandan, spesifik ürün özellikleri (partikül boyutu, sı-
caklık, kaynak ve kimyasal kompozisyon) gibi herhangi bir 
rahatsızlık faktörü, kullanılan enstrümentasyonlar ve çev-
resindekiler de ölçülmesi gereken özelliklerle birlikte göz 
önüne alınmalıdır. En iyi kalibrasyon için birkaç yüz numu-
ne, bu koşullar altında gerekli hale gelmektedir. 

PROSES
Spektra ve numuneleri kıyaslamak için belirli algoritmalar 

(kemometri) kullanılarak data hazırlanmalı ve hesaplanma-
lıdır. İlginç bilgilerin (örneğin protein içeriği) ilginç olmayan 
bilgilerden (örneğin partikül boyutu) daha iyi şekilde ayrıl-
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PROCESS
In order to compare spectra and samples, data must be 

prepared and calculated using certain algorithms (chemome-
try). The preparation of the spectra data using various mathe-
matical functions depends on the product itself as well as the 
hardware being used and is necessary for better separation 
of the interesting information (such as the protein contents) 
from the uninteresting information (such as particle size dis-
tribution). Various possibilities exist which fall under the skill 
set of chemometricians. The quantitative calibration models 
are usually calculated with the PLS (partial least squares) al-
gorithm which searches for the largest differences in spectra 
and links these with the characteristics to be calibrated.

NIR SYSTEMS AT WORK
The accuracy of an online NIR measurement system is 

usually indicated by SEP (standard error of prediction). SEP 
is a random standard error which is found between the ref-
erence laboratory and the online measurement during at 
least 20 validation measurements. The random error in NIR 
(SEP) cannot be smaller than the random error of the lab 
(SEL) since the calibration is based on the data from the 
reference laboratory. For inhomogeneous samples, where 
taking a representative sampling is already a large problem, 
an online NIR measurement can be significantly more ac-
curate simply because of the size of the sample volume.

NIR devices require constant adjusting. First, the hard-
ware (i.e., the light source, measuring window) must be fre-
quently checked, and secondly, the NIR calibrations them-
selves also need regular monitoring and expanding since 
the product can undergo a natural change in an unknown 
direction after a certain amount of time.

QUALITY PARAMETERS GLUTEN
The protein content in wheat flour consists of 90 percent 

gluten (gluten protein). The important proteins in gluten are 
gliadin and glutenin in equal portions. Gluten is a more or 
less flexible-elastic substance which results when wheat 
flour dough is allowed to rise.

In other words, it is essentially soaked gliadin and glute-
nin. Since a higher protein content does not always mean 
a higher content of gluten, an NIR calibration of gluten can 
offer a high added value. The gluten contents of wheat flour 
and its texture are a decisive determinant of the dough's 
behavior during kneading and baking. In general: The higher 
the gluten content, the greater the water absorption, the 
gas-retention ability and the expected volume of baked 
product. Good gluten values: 30–34 %.

The reproducibility of lab measurements (Method 
ICC137/1) is 0.4. With the NIR Multi Online Analyzer MYRG, 
0.7 is achieved.

ması için gerekli olan donanım, ürünün kendisi üzerinde 
çeşitli matematiksel fonksiyonlar kullanılarak hazırlanan 
spektra datasına bağlıdır. Kemometristlerin becerileri kap-
samında olan belirli olasılıklar da bulunmaktadır. Kantitatif 
kalibrasyon modelleri, genellikle kalibre edilecek özelliklerle 
birlikte spektra ve bağlantılardaki en büyük farklılıkları araş-
tıran PLS algoritma ile hesaplanır (en küçük kısmi kareler). 

NIR SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMASI
Online NIR ölçüm sisteminin doğruluğu genellikle SEP 

(standart tahmin hatası) tarafından gösterilir. SEP, en az 
20 doğrulama ölçümü sırasındaki referans laboratuvarı ve 
online ölçüm arasında bulunan rastgele standart hatadır. 
Kalibrasyon, referans laboratuvarından gelen dataya bağ-
lı olduğu için NIR’daki (SEP) rastgele hata, laboratuvarın 
(SEL) rastgele hatasından daha küçük olamaz. Temsili bir 
numune almanın büyük bir problem olduğu homojen olma-
yan örnekler için online bir NIR ölçümü, numune hacmin-
den ötürü büyük ölçüde daha kesindir. 

NIR araçları sürekli ayarlama gerektirir. Önce, do-
nanım (örneğin ışık kaynağı, ölçüm penceresi) sık sık 
kontrol edilmeli, ürün belirli bir süre sonra bilinmeyen bir 
yönde doğal bir değişim geçirdiğinden sonrasında NIR 
kalibrasyonlarının düzenli olarak izlenmesi ve genişleme-
si gerekmektedir. 

KALİTE PARAMETRELERİ GLÜTEN 
Buğday unundaki protein içeriği, yüzde 90 oranında glüten-

den (glüten proteini) oluşmaktadır. Glütendeki önemli protein-
ler, eşit porsiyonlardaki gliadin ve glütenindir. Glüten, buğday 
unu hamuru kabarmaya başladığında sonuç veren, az çok 
esnek-elastik maddeden oluşur. Diğer bir deyişle, temelde ıs-
latılmış gliadin ve glütenindir. Daha yüksek protein içeriği, her 
zaman yüksek glüten içeriği anlamına gelmediğinden, glüte-
nin NIR kalibrasyonu yüksek katma değer sağlayabilir. 

Buğdayın glüten içeriği ve dokusu, hamurun yoğurma 
ve pişirme sırasındaki tutumu sırasında belirleyicidir. Ge-
nel olarak: glüten içeriği arttıkça su emilimi, gaz tutma 
özelliği ve pişirilmiş üründen beklenilen hacim de artar. İyi 
glüten değerleri: %30–34

Laboratuvar ölçümlerinin tekrarlanabilirliği (Metot 
ICC137/1) 0,4’tür. NIR Multi Online Analiz Cihazı MYRG ile 
0,7’ye ulaşılmıştır. 

NİŞASTA ZEDELENMESİ 
Bilimsel bir açıdan bakılacak olursa, “Nişasta zedelen-

mesi” mekanik olarak deforme olmuş nişastayı ifade et-
mektedir. Bozulmamış nişastaya kıyasla, mekanik olarak 
deforme olmuş nişasta beş kat daha fazla su emer. Bu 
da onu, protein içeriğinin yanı sıra hamurdan alınan verim 
ve su emiliminde en önemli faktör haline getirmektedir. 
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STARCH DAMAGE
"Starch damage," from a scientific point of view, refers 

to mechanically deformed starch. Compared to intact 
starch, mechanically deformed starch can absorb five 
times more water. That makes it the most important fac-
tor in water absorption for flour and dough yield besides 
the protein content.  Starch damage occurs during the 
various passages in the milling process. If the technolo-
gist knows the desired degree of starch damage he can 
adjust the grinding process according to expectations, 
for example, by dimensioning the roll lengths (the longer, 
the higher the starch damage) or the grinding pressure.

The reproducibility of lab measurements (Method 
AACC 76-33) is 0.7. With the NIR Multi Online Analyzer 
MYRG, 0.8 is achieved. 

WATER ABSORPTION
Water absorption [%] is the amount of water which must 

be added to a flour in order to achieve a fixed dough consis-
tency of 500 farinograph units (FU). For determining the water 
absorption capacity, the farinograph from the Brabender com-
pany is frequently used in the laboratory.

Industrial bakeries need raw materials of consistent 
quality so that the process doesn't need constant ad-
justment. This includes the water absorption capacity 
of the flour. The water absorption capacity is impor-
tant for proper dough preparation and controlling the 
dough during the rising and baking process, among 
other things. So naturally, the amount of water which 
is added in the baking process will depend on the wa-
ter absorption capacity. There are possible corrective 
measures that a miller can undertake: Adjusting the 
grinding process, performing various types of condi-
tioning, or adding attrition flour when the water ab-
sorption is too low. 

The reproducibility of lab measurements (Method 
ICC115/1) is 0.8. With the NIR Multi Online Analyzer 
MYRG, 1.0 is achieved.

ACCURACY
The following table summarizes 

the accuracy of the various calibra-
tion systems which are available with 
the Bühler NIR Multi Online Analyzer 
MYRG. A comparison of the SEP 
values with the accuracies of the 
lab methods shows that the new-
est generation of NIR spectrometers 
can determine additional parameters 
in continuous production with amaz-
ing accuracy.

Nişasta zedelenmesi, değirmencilik prosesinin çeşitli aşa-
malarında meydana gelmektedir. Eğer teknoloji uzmanları 
istenilen nişasta zedelenmesi seviyesini biliyorlarsa öğüt-
me prosesini beklentilere göre düzenleyebilirler. Örneğin 
rulo uzunluklarını boyutlandırmak (daha uzun ya da yük-
sek nişasta zedelenmesi) ya da öğütme basıncı.  

Laboratuvar ölçümlerinin tekrarlanabilirliği (Metot AACC 
76-33) 0,7’dir. NIR multi online analiz cihazı MYRG ile 0,8’e 
ulaşılmıştır. 

SU EMİLİMİ
Su emilimi (%), 500 Farinograf Ünite (FU) sabit hamur 

kıvamı elde edebilmek için una eklenmesi gereken su mik-
tarıdır. Su emilim kapasitesini belirlemek için laboratuvarda 
çoğunlukla Brabender firmasından alınan farinograf kulla-
nılmaktadır. Endüstriyel fırınlar, tutarlı kalitedeki hammad-
delere ihtiyaç duyarlar çünkü bu sayede proseste sürekli 
düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz. Bu, unun su emilim kapa-
sitesini de içermektedir. Su emilim kapasitesi, diğer başka 
şeylerin yanı sıra kabarma ve pişirme prosesi sırasında da 
hamurun düzgün şekilde hazırlanması ve kontrol edilmesi 
için önemlidir.  Yani doğal olarak pişirme prosesi sırasında 
eklenen su miktarı, su emilim kapasitesine bağlı olacak-
tır. Bir değirmencinin üstlenmesi mümkün olan düzeltici 
ölçümler vardır: öğütme prosesini düzenlemek, farklı din-
lendirme çeşitleri uygulamak ya da su emilimi çok düşük 
olduğunda atrisyon un eklemek gibi. 

Laboratuvar ölçümlerinin tekrarlanabilirliği (Metot 
ICC115/1) 0,8’dir. NIR multi online analiz cihazı MYRG ile 
1,0’a ulaşılmıştır. 

KESİNLİK
Aşağıdaki tablo Bühler NIR Multi Online Analiz Cihazı 

MYRG’da bulunan belirli kalibrasyon sistemlerinin kesin-
liğini/doğruluğunu özetlemektedir. SEP değerlerinin labo-
ratuvar metotlarının kesinliğiyle karşılaştırılması, yeni nesil 
NIR spektrometrelerinin devam eden üretimdeki ekstra 
parametreleri şaşırtıcı bir kesinlikle belirleyebileceğini gös-
termektedir. 
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“60 percent of installed capacity in our milling industry consists of plants which cannot make 
quality and sufficient production with outdated machinery requiring maintenance constantly, con-
suming abundant of water and energy. Majority of them do not have proper infrastructure for 
product variety; they have grain loss, semi-product and yield loss in all the processes, pre-cleaning 
process in particular; which run manually and have no automation system. These problems men-
tioned partially above can be avoided with innovation and modernization.”

A rapid growth was recorded in flour industry thanks 
to the investment subsidies given in the last quarter of 
the previous year. Although the companies installing flour 
plants have no information and experience about invest-
ment, many of them were either closed or collapsed be-
cause they did not have qualified staff in their factories 
which they established imitating others. They could not 
make a proper production with their employees. Today, 
these factories make bon-quality production for fish feed 
and chick feed. Companies which placed emphasize on 
trial-error method at first and then R&D studies became 
successful in both machinery industry and flour indus-
try by stepping forward and implementing their common 
ideas. I think this is INNOVATION. 

“Değirmencilik sektöründe kurulu kapasitemizi oluşturan işletmelerin %60’ını; eski, hantal, sürekli 
bakım ve onarım gerektiren, bol su ve enerji tüketen teknolojiler kullanmaktadır. Bunların büyük bir 
çoğunluğunu; istenilen kalitede ve miktarda üretim yapamayan, ürün çeşitliliği için yeterli alt yapıya 
sahip olmayan, otomasyonun olmadığı işletmeler oluşmaktadır. Çok az bir bölümünü izah etmeye 
çalıştığım olumsuzlukların bertaraf edilmesi, inovasyon ve modernizasyon ile olur.”

Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde verilen yatırım teşvik-
lerinin etkisi ile un sanayinde çok hızlı bir büyüme yaşan-
mıştır. Un fabrikası kuran firmaların yatırım hakkında bilgi 
ve tecrübesi olmadığı halde, “onun var, benim de olsun” 
özentisi ile kurdukları fabrikaların birçoğu, vasıflı eleman-
lar da bulunmadığı için birkaç yıl içinde ya kapandı ya da 
devredildi. Çalışanlar ise sağlıklı bir üretim yapamadılar. 
Günümüzde bu fabrikalar balık ve civciv yemi fabrikalarına 
bonkalite üretmektedirler. Zaman içinde önceleri deneme 
yanılma metodu ile şimdilerde ise AR-GE çalışmalarına 
önem veren firmalar, bir adım daha ileriye giderek ortak 
fikirlerini uygulamak sureti ile gerek değirmen makine sa-
nayinde gerekse un sanayinde göğsümüzü kabartacak 
başarılara imza attılar. Bence bunun adı İNOVASYON’dur.

Değirmencilik 
Sektörü ve İnovasyon

Milling Industry 
and Innovation 
.......................................................

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

Mehmet Şerif GÜLTAY
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Sektörle ilgili yeni fikir ve düşünceler doğrultusunda 
önce AR-GE yapmak, ardından ortaya çıkan veriler ışığın-
da üretim hattındaki eski hantal teknolojileri, kısmen ya da 
tamamen daha az enerji tüketen, daha az bakım ve masraf 
gerektiren, aynı zamanda daha fazla ve kaliteli üretim ya-
pabilecek şekilde yeni nesil makine ve ekipmanlarla mo-
dernize etmek de inovasyonun bir parçasıdır. 

Bununla birlikte;
a) Üretim yöntemlerini geliştirmek,
b) Üretilen mevcut ürünleri iyileştirmek, 
c) Yeni spesifik ürünler üretmek ve geliştirmek, 
d) Pazarlama departmanını daha da işlevsel hale getire-

rek mevcut ve yeni ürünlere yeni pazarlar bulmak ve bunun 
sonucunda ticari gelirleri arttırarak firmayı ya da işletmeyi 
her bakımdan güçlü hale getirmek de “İNOVASYON”dur.

Değirmencilik sektöründe kurulu kapasitemizi oluşturan 
işletmelerin %60’ını; eski, hantal, sürekli bakım ve onarım 
gerektiren, bol su ve enerji tüketen teknolojiler kullanmak-
tadır. Bunların büyük bir çoğunluğunu; istenilen kalitede 
ve miktarda üretim yapamayan, ürün çeşitliliği için yeterli 
alt yapıya sahip olmayan, üretim yaparken ön temizleme 
ve yıkama bölümleri başta olmak üzere bütün ünitelerde 
yüksek miktarda tane kaybı, yarı mamul ve ürün kaybı ya-
şayan, manuel çalışmanın yoğun olduğu, otomasyonun 

Focusing on R&D studies with the new ideas about 
the industry, under the obtained data, updating the out-
dated technology in production line with the state of art 
machinery and equipment which consume low energy 
partially or completely, require less maintenance and 
produce more quality production is a part of innovation. 

Besides: 
a) Developing production methods
b) Improving available manufactured products
c) Producing and developing new and specific prod-

ucts
d) Making marketing department more functioning, 

so finding new markets for available and new products, 
having commercial income and making the company 
stronger in every aspect also mean INNOVATION. 

60 percent of installed capacity in our milling indus-
try consists of plants which cannot make quality and 
sufficient production with outdated machinery requiring 
maintenance constantly, consuming abundant of water 
and energy. Majority of them do not have proper infra-
structure for product variety; they have grain loss, semi-
product and yield loss in all the processes, pre-cleaning 
process in particular; which run manually and have no 
automation system. 
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olmadığı işletmeler oluşmaktadır.

Bu işletmelerde tavlama işlemi manuel olarak yapıldığı 
ve tavlama esnasında sistemden geçen buğdayı sürekli 
kontrol etme şansı olmadığı için rutubette dalgalanmalar 
kaçınılmazdır. Rutubetin dalgalanmasıyla beraber üretilen 
undaki kül ve enzim miktarı da dalgalanacaktır.

Bahse konu işletmelerin kurulduğu zamanlarda, ağırlık-
lı olarak 71 ve 76 randımanla un üretilmekteydi. Bu dö-
nemlerde birçok işletmede un silosu bulunmazdı, un silosu 
olan işletmelerin ise toplamda 100 tonu geçmeyen 3 ya 
da 4 adet un silosu vardı. Günümüz şartlarında bu firmala-
rın farklı çeşitlerde un üretebilmeleri için revizyona giderek 
yeni buğday ve un siloları yapmaları gerekir.

Yukarıda çok az bir bölümünü izah etmeye çalıştığım 
olumsuzlukların bertaraf edilmesi, inovasyon ve moderni-
zasyon ile olur.

Bu bağlamda yapılacak yeniliklerle; otomasyondan 
faydalanarak stoklama, paçallama, otomatik tavlama, 
pnomatik taşıma, bloverli taşıma, unda paçallama gibi 
yenilikleri kullanmalı ve klişeleşmiş üretim yöntemlerinden 
modern üretim yöntemlerine geçmeliyiz.

Ayrıca mevcut ürünlerimizi daha da iyileştirmek amacıyla 
hammadde de iyileştirme yapmak gerekir. Eğer fabrika-
nın kurulu bulunduğu bölgedeki buğday kalitesi vasat ise 
fabrikadaki temizleme sistemini kombinasyon çöp sasörü, 
kombinasyon taş ayırma makinesi ve özellikle sorteks gibi 
(renge göre ayrım yapan) makinelerle destekleyerek buğ-
daydaki kalite yükseltilebilir.

İnovasyon çalışmaları çerçevesinde spesifik ürünler ge-
liştirip üretmek, rakiplerden daima bir adım önde olmak, 
firmaya olan ilgiyi, güveni ve itimadı artıracaktır.

Yukarıda açıklamaya çalıştığım yeniliklerin ve üretilen 
mevcut ürünlerin iyileştirilmesi dışında, pazarlama konu-
sunda da inovasyon yapmak gerekir. Yeni ve spesifik ürün-
lerin üretilmesinden sonra, iç ve dış piyasalarda yeni pazar-
lar bularak şirket ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak 
da pazarlama inovasyonunun bir parçasıdır.

Küreselleşme olgusunun hakim olduğu günümüzde, elit 
firmaların rekabet üstünlüğünü elde tutabilmek amacıyla sü-
rekli değişim ve yenilik peşinde koştuğu görülmektedir. Bu 
değişim, teknoloji ve ürünle sınırlı olmayıp, yönetim ve pa-
zarlamada da yeni yöntemleri ve metotları kapsamaktadır.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; globalleşen dünyada 
zorlu rekabet şartlarında firmaların dim dik ayakta durabil-
meleri için inovatif çözümler üretmeleri şarttır.

Fluctuations in targeted moisture level are inevitable 
because these plants operate tempering process manu-
ally and so they do not have the chance to control the 
wheat passing through the tempering process constantly. 
Along with the fluctuating moisture level, ash and enzyme 
level in the manufactured product would fluctuate too. 

When these plants were established the plants mostly 
produced flour with yield of 71-76. Many plants did not 
have flour silo in those times.  The plants having flour 
silos only had 3 or 4 flour silos with less capacity than 
100 tons. Today, these companies should install new 
wheat and flour silos with a revision in order to produce 
various flour types. 

These problems mentioned partially above can be 
avoided with innovation and modernization. 

In this respect, we should change the outdated pro-
duction methods with modern production methods by 
taking advantage of automation, using the innovations 
in stocking, tempering, automatic tempering, pneumatic 
transportation, blower transportation, flour tempering. 

We should also improve the raw material in order to 
improve the available products. Wheat quality can be 
increased by supporting cleaning systems in the plant 
with combination waste material purifier, combination 
de-stoner and especially with machineries like sor-
tex if the regions where the plant is located not proper 
enough. 

Being ahead of the competitors by producing and 
developing specific products in the aspect of innova-
tion studies will increase the reliance and interest for 
the company. 

After the production of the new products by improv-
ing the products that are manufactured already and with 
the innovations that I tried to explain above, finding new 
markets in domestic and foreign markets and contrib-
uting the company’s and the country’s economy mean 
innovation. 

It is seen that the leading companies constantly imple-
ment the changes and innovations in order to protect 
their superiority in the present time when the idea of glo-
balization dominates. These changes should not be lim-
ited to technology and products; new methods should 
be developed in management and marketing too. 

Finally, the companies need innovative solutions in 
order to survive in this fierce competition in the global-
izing world. 
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We are always looking forward with our Research and Development and finally we come up with 
new product in the flour milling industry and after the long time efforts with endeavor and dedica-
tion towards our research, we invented the new product in the flour milling industry and that is 
Digitally operated Stone ground Whole wheat flour Mill (Wonder Mill with Wonder Miller). It has 
been created to make this task more pleasant, quieter, cleaner and easier.

To be called an innovation, an idea must be replicable 
at an economical cost and must satisfy a specific need. 
Innovation involves deliberate application of information, 
imagination and initiative in deriving greater or different 
values from resources, and includes all processes by 
which new ideas are generated and converted into use-
ful products. In business, innovation often results when 
ideas are applied by the company in order to further sat-
isfy the needs and expectations of the customers.

NEW EDGE OF GRAIN MILLING
Wheat is one of the oldest foods in the world. It is 

thought that the Romans were the first to have started a 
milling industry using animals or teams of slaves to drive 
the wheels to grind the wheat. Before this, grinding of 

“Bizler her zaman araştırma ve geliştirme çalışmalarını dört gözle bekleriz; gayret ve özveriyle 
gerçekleştirdiğimiz uzun süreli çalışmalarımız sonucunda un değirmenciliği endüstrisi için yeni bir 
ürün geliştiririz. Biz de un değirmenciliği endüstrisi için yeni bir ürün geliştirme niyetindeydik ve 
bu da dijital olarak çalıştırılan, tam buğday unu üreten taşlı değirmendi. Değirmen, bu görevi daha 
güzel, daha sessiz, daha temiz ve daha kolay hale getirmek için yaratıldı.”

Bir fikrin inovasyon sayılabilmesi için ekonomik maliyet-
le tekrar edilebilmesi ve belirli bir ihtiyacı karşılayabilmesi 
gerekmektedir. İnovasyon, kaynaklar aracılığıyla çok daha 
büyük değerler yaratabilmek için bilgi, hayal gücü ve gi-
rişimin kasıtlı olarak uygulamaya geçirilmesini içermekte; 
yeni fikirlerin hayata geçirildiği ve kullanışlı ürünlere dö-
nüştürüldüğü tüm prosesleri kapsamaktadır. İş dünyasın-
da ise inovasyon, fikirlerin şirketler tarafından müşterilerin 
ihtiyaç ve beklentilerini daha fazla karşılayabilmeleri için 
uygulanmasıyla sonuçlanmaktadır. 

DEĞİRMENCİLİĞİN YENİ YÜZÜ
Buğday dünyadaki en eski gıdalardan biridir. Romalıla-

rın buğdayı öğütmek amacıyla hayvanları ya da kölelerini 
kullanarak tekerlekleri yuvarlattığı ve değirmencilik endüst-

Taş Değirmende 
Öğütülmüş Tam Tahıllı 

Un için Yeni Teknolojiler

New Technologies 
for Stone Ground 

Whole Wheat Flour
.......................................................

Shri Vishvakarma (E.S.) Industries P. Ltd.
Executive Director - İcra Direktörü

R. S. CHOYAL
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risini başlattığı düşünül-
mektedir. Bunun önce-
sinde, un evlerde küçük 
değirmen taşı diye bilinen 
aletlerle öğütülmüştür. 
Bu küçük değirmen taşı, 
birbiri üstüne gelmiş, da-
ire şeklinde iki düz taştan 
oluşmaktaydı. Üstteki taş 
ahşaptan yapılma bir kulp 
ile döndürülürdü. Buğday 
ise ortadaki delikten içeri 
süzülür, kenarlardan un 
olarak çıkardı.

Değirmencilik teknikle-
rinde giderek artan gelişmeler, özellikle de M.Ö. yaklaşık 
1000 dolaylarında ortaya çıkan döner değirmenler (rotary 
mills), pişirmede kullanılacak unda iyileşmelere sebep 
oldu. Nihayetinde 11. yüzyıla gelindiğinde su ve rüzgâr 
değirmenleri gerçek bir ilerleme kaydetti. Valsli değirmen 
ve zımpara taşlı un değirmenleri gibi yaygın makinelerin 
çoğu, 1900’lü yıllarda geliştirildi ve günümüzde halen 
kullanılmaktadır. Bugün, tahıl öğütme; yüksek teknoloji 
makineler, depolama, ayıklama, karıştırma, temizleme, 
havalandırma, öğütme, eleme, arıtma ve paketleme gibi 
değirmencilik aşamalarından oluşan yeni ve inovatif yak-
laşımları içeren bir bilim haline geldi. Birçok ülkedeki tü-
keticiler, valsli değirmende öğütülmüş undan ziyade taş 
değirmende öğütülmüş unu beğenmektedir. 

Müşterilerin ihtiyaçlarını etkili ve verimli şekilde karşı-
layabilmek için değirmen sahipleri, değirmenciliği daha 
iyi, daha hızlı ve daha kolay bir hale getirmenin yollarını 
aramaktadır. Organik ve taş değirmende öğütülmüş un 
hariç, tüm değirmencilik prosesleri için yüksek teknoloji 
makinelere sahip olan değirmenciler, sık sık öğütmeyle il-
gili problemler yaşarlar. Daha yüksek teknolojiyle öğütme 
gerçekleştirmek istediklerinde çaresiz kalırlar çünkü taş 
değirmenler el ile çalışmaktadır. 

Tam tahıllı un üretimi ve talebi, tam tahılın beslenme-
deki faydalarına dair destekleyici kanıtlar neticesinde son 
10 yılda ciddi biçimde artış gösterdi. Bu yüzden gıda en-
düstrisi tam tahıllı ürünlerde bir dizi çeşitlemeye gitti. Tam 
tahıllı un üretiminin başta öğütme olmak üzere, kalite ve 
operasyonlar açısından getirdiği farklı zorluklar vardır. Bu 
çalışma, yeni teknolojilerin adaptasyonuna yeni strateji-
ler ekleyerek tam buğday prosesinin sorunlarının ortadan 
kaldırılmasını sağlamaktadır. Bu problemler, öncelikle 
kaynak taramasında elden geçirilir; sonra araştırmalar ya-
pılır ve prototipler geliştirilir. Sonraki aşamada, geliştirilen 
son çözümler-makineler, ticari olarak test edildikten son-
ra değirmencilik endüstrisine tanıtılır. 

meal had mostly been 
carried out in the home 
using a device called a 
hand-quern. The hand-
quern consisted of two 
round flat stones, one 
above the other. The up-
per stone was turned by 
a wooden handle, wheat 
was trickled in through 
a hole in the centre, and 
meal came out around 
the edge.

Gradual developments 
in milling techniques, es-
pecially the introduction of the rotary mill around 1000BC, 
meant improvements in flour for baking. Eventually in the 
11th Century watermills and windmills enabled real prog-
ress. Most of the common machines, such as the roller 
mill and emery stone flour mills, were developed by the 
1900s and are still in use in present-day mills. Today the 
grain milling became a science involving new and innova-
tive approaches consisting of high technology machinery 
and phases of milling process including storing, sorting, 
blending, cleaning, conditioning, grinding, sieving, purify-
ing and packing. In many countries, consumers are fond 
of stoneground Flour rather than Roller mill ground Flour.

To satisfy the needs of customers effectively and effi-
ciently mill owners always look for the ways to make milling 
better, faster, and easier. Millers often face the problems 
regarding grinding as they have high-tech machinery for all 
the processes of milling exceptorganic and stone ground-
ed flour. When they want more high-tech grinding, they are 
helpless as the stone Mills are manually operated.

Whole wheat flour production and demand has in-
creased dramatically during the last decade due to evi-
dence supporting the benefits of whole grains in the diet. 
Hence, the food industry has provided a wide variety of 
new whole grain products. There are unique challenges 
that accompany whole wheat flour production, especially 
related to milling, Quality and operations. This Study pro-
vides new strategies on the adaptation of new technolo-
gies to overcome whole wheat processing issues. These 
issues are first discussed in a literature review and then 
followed by research and after prototypes developed and 
in final solution commercially tested Machines introduced 
to Milling Industries. 

CHOYAL WONDER MILL 
We are always looking forward with our Research and 

Development and finally we come up with new product 
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CHOYAL WONDER MILL
Bizler her zaman araştırma ve geliştirme çalışmalarını 

dört gözle bekleriz; gayret ve özveriyle gerçekleştirdiğimiz 
uzun süreli çalışmalarımız sonucunda un değirmenciliği 
endüstrisi için yeni bir ürün geliştiririz. Biz de un değirmen-
ciliği endüstrisi için yeni bir ürün geliştirme niyetindeydik ve 
bu da dijital olarak çalıştırılan, tam buğday unu üreten taşlı 
değirmendi. Değirmen, bu görevi daha güzel, daha sessiz, 
daha temiz ve daha kolay hale getirmek için yaratıldı. 

Wonder Mill dünyanın ilk tam otomatik dokunmatik 
ekranlı un değirmeni. Değirmencilerin öğütme prosesini 
kolay ve otomatik bir şekilde gerçekleştirmesine olanak 
sağlıyor. The Wonder Mill, değirmencilerin enerji ve za-
mandan tasarruf edip kaliteyi iyileştirebileceği şekilde ta-
sarlandı. 

• Wonder Mill dünyanın ilk tam otomatik dokunmatik 
ekranlı bütünleşik un değirmeni, 

• 7” dokunmatik ekranlı panel ile çalışır, 
• Tekli değirmenin otomatik kontrolü ve tek bir kaynak-

tan birçok değirmenin kontrolü, 
• Otomatik girdi kontrolü için otomatik tahıl besleyici, 

seviye sensörü için girdi kontrolü
• Hidrolik basınç sistemiyle taş aralığı ayarlamaları için 

otomatik tutma ve bırakma 
• Bireysel değirmenler ya da yığınlar için girdi/çıktı 

öğütme reçetesi 
• Otomatik girdi, otomatik sıcaklık, basınç ve otomatik 

güç kontrolü
• Değirmenin çalışma saatlerini, enerji tüketimini ve çık-

tı sıcaklığını kullanarak data kaydetme 

TAŞ YONTMA VE BAKIM – CHOYAL 
ZIMPARA TAŞI GİYDİRME MAKİNESİ 
Seri imalat ve değirmenlerin kullanılması sebebiyle, zım-

para taşının periyodik olarak işlenmesi, yani yüzeyi keskin 
tutmak için yeniden yontulması gerekmektedir. Bu amaçla, 
keski, çekiç ve el taşlama makinesi kullanılmaktadır. Düz-
gün şekilde bakımı yapılan ve yontulan değirmen taşları, 
kar yapan değirmen ile zarar eden değirmen arasındaki 
farkı yansıtabilir. İyi yontulan değirmen taşları, değirmen-
ciye öğütülen unun kalitesi ve miktarı üzerinde daha iyi bir 
kontrol sağlar. Değirmen taşını yontma sanatı ve becerisi, 
değirmenden değirmene değişmektedir. Dün olduğu gibi 
bugün de her değirmenci değirmen taşının nasıl yontulaca-
ğını bilmez. Değirmen taşı yontma işi zor bir iştir. 

Taşı yontma prosesi otomatik değildir ve tesis sahibi, et-
kili keskilerin peşinde koşuşturmak zorundadır. Değirmen 
taşının düzgün şekilde dengelenmesi gerekmektedir. Taşlar 
arasındaki boşluğu doğru belirlemek, geleneksel bir metot 
olarak iyi kalite un üretiminde çok önemlidir. Değirmen ta-
şının tamamen el ile yontulması gerekmektedir.  Yapılan bir 
araştırmada çoğu Atta üreticilerinin üretim prosesinin ke-

in the flour milling industry and after the long time efforts 
with endeavor and dedication towards our research, we 
invented the new product in the flour milling industry and 
that is Digitally operated Stone ground Whole wheat flour 
Mill (Wonder Mill with Wonder Miller). It has been cre-
ated to make this task more pleasant, quieter, cleaner 
and easier. 

Wonder mill is World’s first fully automated touch 
screen integrated flour mill. It allows millers to perform 
the grinding process easily and automatically. The won-
der mill has been designed in such a manner that will help 
millers to save power and time and improving the quality. 

• Wonder mill is world’s first fully automated touch 
screen integrated flour mill

• Operations through 7” touch screen panel
• Automated controls for the individual mill and can 

control many mills with a single source  
• Auto grain feeder for auto input control, Level Sensor 

for input control
• Auto engage and auto disengage for stone gap ad-

justment with hydraulic pressing system
• Grinding Input/output Recipe for individual mill or 

batch
• Auto input, Auto Temperature, Pressure, Auto Power 

Control
• Data Recording Using- Mill Running hours, Power 

Consumption, Output Temperature 

STONE CHIPPING & MAINTENANCE - 
CHOYAL EMERY STONE DRESSING MACHINE
Due to bulk productions and use of mills Emery stone 

needs to be dressed periodically that is Redressing to 
keep the surface sharp. For this purpose Chisel, hammer 
and hand grinders are used. Properly maintained and 
dressed millstones could mean the difference between 
a mill making a profit or losing money. The well-dressed 
millstones will give the miller better control over the qual-
ity and quantity of the flour ground. The art and skill of 
millstone dressing varied from mill to mill. Today as yes-
terday, not all millers know how to dress millstones. The 
job of the millstone dresser is hard work.

The process of dressing the stone is not automatic 
till date and the plant owner have to rush behind the 
efficient chippers. Millstone is needed to be evenly bal-
anced and achieving the correct separation of stone is 
crucial to produced good quality flour as per traditional 
method, the millstone is dressed whole sole manual-
ly. A survey has been done that most of the Atta plant 
manufacturers are looking for automatic stone dresser 
machine to carry the production process in proper flow 
without any interruption. And to overcome these prob-
lems, an Automatic Stone Dresser is now innovated by 
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sintisiz şekilde yürütebilmek 
için otomatik taş yontma ma-
kinesi aradığını ortaya koy-
muştur. Otomatik taş yontma 
makinesi ise bu problemlerin 
üstesinden gelebilmek için 
Choyal tarafından yenilenmiş; 
zımpara taşını etkili, verimli ve 
güvenli şekilde giydirebilmek 
için tam paket halinde su-
nulmaktadır. Buna ek olarak, 
yüzeyi düzleştirebilmektedir; 
yani çift özellikli bir makine 
sunuyoruz. Makine, 24” ve 
30” ölçülerindeki zımpara taşı 
için yapılmıştır. Bu makine mi-
nimum manuel gerekliliklerle 
otomatik olarak oluk açma işi 

yapıyor ve minimum zamanda 
ortaya koyduklarıyla kullanıcıyı şaşırtıyor.

OPERASYONLAR VE EĞİTİM – CSMT 
(CHOYAL DEĞİRMEN TEKNOLOJİLERİ OKULU) 
Bugünlerde değirmen taşıyla tahıl öğütmek önem ka-

zandı ve faaliyet alanı genişledi. Kendi başına bir bilim hali-
ne geldi. Ancak un değirmenleri, zımpara taşı üreticileri ve 
genel olarak insanlar, değirmencilik sanatının asıl bilgisine 
sahip değiller. Değirmencilerin farkındalığını artırmak için 
Choyal Değirmencilik Okulu adında bir enstitü kurduk. 

CSMT, Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries 
Pvt. Ltd.’nin rehberliği altında kuruldu. Organizasyon, 
1966 yılından bu yana üretim ve ihracat alanında, akre-
dite edilen ISO 9001-2000 onaylıdır ve değirmencilik en-
düstrisinde yer alan kişiler ve gençler için amaca yönelik 
beceri oryantasyonlu teknik eğitim vermeyi amaçlamak-
tadır. Enstitü, Sertifika ve Diploma kurslarıyla teknik işgü-
cünü geniş bir çerçevede kapsayan dersler vermektedir. 
CSMT tarafından verilen Sertifika ve Diploma kursları, iş 
ve yüksek öğrenim amacıyla verildiği için değirmencilik 
endüstrisi tarafından iyi bir şekilde karşılanmıştır. CSMT 
kaliteli eğitimde mükemmelliğin bir özetidir. Biz yalnızca 
eğitim vermiyoruz, aynı zamanda öğrencilerin ve bu alan-
daki kişilerin etik değerler çerçevesinde kariyerlerini plan-
lamalarını da sağlıyoruz. CSMT, 60 kişilik kapasiteli uygun 
sınıflar sağlamaktadır. Okul, aynı zamanda hammadde ve 
son ürünün fiziksel-kimyasal özelliklerini test etmek için 
gerekli laboratuvarlarla donatılmış; Gıda Bilimi ve Tekno-
lojisi alanında, çeşitli konuları içeren birçok kitabı barın-
dıran yenilenmiş bir kütüphaneye sahiptir. Öğrencilere, 
uluslararası ve Hindistan kıta altı standartlarına uygun, 
değirmencilik sistemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri 
için tahsis edilmiş bilgisayar kontrollü pilot un değirmeni 
de sunmaktadır. 

Choyal which is a com-
plete package to dress an 
emery millstone efficient-
ly, effectively and safely. 
In addition to this, it is 
capable to make surface 
even, which means we 
are providing you a dual 
featured machine. The 
machine is made for the 
emery stone size of 24”, 
30”. This is a machine 
which can do the work 
of grooving automatically 
with minimum manual re-
quirement and you will be 
surprised by the outcome 
with minimum time con-
sumed.

OPERATIONS AND TRAINING - CSMT 
(CHOYAL SCHOOL OF MILLING TECHNOLOGY)
Nowadays grain milling by stone mills has its own 

importance and having wide scope. It is being science 
in itself, but flour mill, emery stone manufacturers and 
general people are not having ample knowledge about 
the art of milling. To make millers aware we have es-
tablished an institute named Choyal School of Milling 
Technology.

CSMT (Choyal School of Milling Technology) is founded 
under the guidance of Shri Vishvakarma (Emery Stones) 
Industries Pvt. Ltd. The organization is an ISO 9001-2000 
accredited in the field of Manufacturing & Exports in the 
year from 1966 and is aimed at promoting purposeful skill 
oriented technical education for the youth & the persons 
who are already involved in the Milling Industry. The insti-
tute offers various courses to cover a wide spectrum of 
technical manpower through Certificate & Diploma cours-
es. The Certificate & Diploma courses offered by CSMT 
are well accepted by Milling Industries & Institutes for em-
ployment and higher education purposes.  CSMT is the 
epitome of excellence in quality of education. We provide 
not only education & training but also help students & field 
persons to build up their career along with the ethical val-
ues. CSMT provides well maintained Class rooms with the 
capacity of 60 students. It also measures equipped with 
analytical laboratory for testing physic-chemical attributes 
of raw material and finished products, renowned library in 
the field of Food Science & Technology with many refer-
ence books on various subjects, enjoys the fully dedicated 
Computer controlled pilot Flour Mill where students get the 
knowledge of milling systems as per the International and 
Indian Sub Continental Standards.
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Wheat price could not successfully increase in Decem-
ber. Trying 499 cent/bushel level several times, wheat price 
encountered sales which prevent this level to be exceeded. 
The sales pressure which starts after the new production 
estimates were announced continues its effect. The level 
of 490-500 cent/bushel has become a significant reference 
point. The fact that the economy of developing countries 
weakens; growing power of dollar and record production 
estimates cause sales pressure be effective. Finally USA 
Federal Reserve increased interest rates in December. This 
had been a concern for markets for a long time. Along 
with the increase in interest rates, we have seen that sales 
increased in commodity markets and dollar became more 
powerful. Dollar gains value in comparison to the other 

Buğday fiyatının Aralık ayında toparlanma çabala-
rı başarısız oldu. 499 cent/bushel seviyesini defalarca 
deneyen buğday fiyatı, bu bölgenin geçilememesi ile 
yeniden satışlarla karşılaştı. Yeni üretim tahminleri açık-
landıktan sonra başlayan satış baskısı etkisini sürdürü-
yor. 490-500 cent/bushel bandı ise önemli bir referans 
noktası haline dönüşmüş durumda. Gelişmekte olan 
ülke ekonomilerinin zayıflaması, doların güçlenmesi ve 
rekor üretim tahminleri, satış baskısının etkili olmasına 
yol açıyor. Sonunda ABD Merkez Bankası (FED) Aralık 
ayında faiz artırımına gitti. FED kararlarıyla ilgili beklenti-
ler uzun bir süre piyasalar üzerinde endişe kaynağı ha-
line gelmişti. Faiz artırımı ile birlikte emtia piyasalarında 
satışların arttığını ve doların güçlendiğini izledik. Dolar, 

Yüksek üretim ve doların 
değer kazanması 
baskıyı arttırıyor

High production amount 
and dollar’s gaining value 

increase the pressure
...............................................................ZAFER ERGEZEN

contact@zaferergezen.com

Futures and Commodity Market Specialist 
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı

“For wheat price in March, 490-500 cent/bushel level became prominent in Chicago Commodi-
ties Exchange. This price level has become a reference. However, we can see a downward move-
ment in new production estimates. In this aspect, new response purchases can be seen. Espe-
cially weakening developing countries may cause selling pressure to increase by affecting the 
demands negatively.”

“Şikago Ticaret Borsası'nda Mart vadeli buğday fiyatı için 490-500 cent/bushel seviyesi öne çıkıyor. 
Bu fiyat bandı artık referans haline gelmiş durumda. Fakat yeni üretim tahminlerinde aşağı yönlü re-
vizyonlar görebiliriz. Bu durumda yeni tepki alımları görülebilir. Özellikle gelişmekte olan ülke ekono-
milerinin zayıflaması, talep tarafını olumsuz etkileyerek satış baskısının artmasına yol açabilir.”
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currencies. Along with dollar’s gaining value, commodities 
of which prices are determined on dollar basis lose value 
because the cost and price of wheat produced in other 
countries decrease too. In addition, production estimates 
continue in high levels. Although production amounts are 
in record levels there has been an upward movement in 
production estimates. Good weather conditions seem to 
be the main reason for production increase. Although El 
Nino has affected the production of some commodities 
negatively it affects wheat production positively. 

HIGH DEMANDS IN TURKEY 
As I mentioned several times before, prices in Turkey 

protects its horizontal trend. We see that a strong de-
mand continues in Turkish market; demand for basic 
products such as wheat and flour is very high. Despite 
high production expectations, a strong movement points 
out the significant demand. Especially with the rise in the 
number of refugees, an increase in demand can be esti-
mated. Considering the wheat production estimates, high 
production is expected to continue. According to the es-
timates of Turkish Grain Board (TMO) wheat production 
is expected to reach 22.5 million tons in 2015 with an in-
crease of 18 percent compared to the previous year. This 
amount is the highest one so far. Despite this, high prices 
indicate how high the demands which we mentioned are. 
TMO purchases have also reached at 14.6 percent of to-
tal production. TMO has purchased 3.3 million tons of 
wheat so far for 2015. The branch with highest purchase 
level is Diyarbakır with 404 thousand tons. Bread wheat 
purchases which constitute the majority of TMO’s wheat 
purchases were recorded as 1.8 million tons. TMO is ex-
pected to pay 2 billion 750 million Lira in return of pur-
chases at the end of 2015. 

INCREASE OF 12.9 MILLION TONS 
IN PRODUCTION ESTIMATES
According to the estimate report published by US 

Department of Agriculture (USDA), production amount 
showed an increase of 1.95 million tons compared to the 
previous month. Thus the production amount increased 
to 734.93 million tons. Increase in production estimates 
of the last three months has reached 12.97 million tons. 
The production amount is expected to exceed the last 
year’s amount. Compared to 2012, increase in production 
reached at 76.21 million tons. This amount is equal to 10 
percent of wheat production. The rise in this amount in 
the last three years turns out to be the main reason of the 
decrease in prices. Production estimates in Europe and 
Canada also increased. Especially in Canada, it is seen 
that production amount exceeded the estimates. Like-
wise, estimates for end of period stocks also increased. 
End of period stocks rose to 229.86 with an increase of 
2.56 million tons. 

diğer para birimleri karşısında değer kazanıyor. Doların 
değer kazanmasıyla beraber fiyatı dolar bazlı belirlenen 
emtia fiyatları da değer kaybediyor çünkü diğer ülkelerde 
üretilen buğdayın maliyeti ve dolayısıyla fiyatı da düşü-
yor. Bununla beraber üretim tahminleri ise yüksek seyrini 
sürdürüyor. Rekor üretim seviyelerine ulaşılmış olmasına 
rağmen halen üretim tahminlerinde yukarı yönlü artışlar 
var. Elverişli hava şartlarının, üretimin artışındaki asıl ne-
den olduğu görülüyor. Bu sene El Nino, bazı emtialarda 
üretimi olumsuz etkilese de, buğday üretimine olumlu 
etki yaptığı görülmektedir.

TÜRKİYE’DE TALEP YÜKSEK
Türkiye'de ise fiyatlar, daha önce sıklıkla belirttiğim gibi 

yatay trendini koruyor. Türkiye piyasasında güçlü tale-
bin devam ettiğini görüyoruz: buğday ve un gibi temel 
gıdalara olan talep halen yüksek. Yüksek üretim beklen-
tilerine rağmen güçlü seyrin korunması, önemli bir talep 
olduğuna işaret etmektedir. Özellikle göçmen sayısındaki 
artış ile beraber talep de artış yaşandığı tahmin ediliyor. 
Türkiye'de buğday üretimi tahminlerine baktığımızda, 
yüksek üretim beklentisi devam ediyor. Toprak Mahsul-
leri Ofisi (TMO) tahminlerine göre 2015 yılında buğday 
üretiminin geçen yıla göre %18 artışla 22,5 milyon tona 
ulaşması beklenmektedir. Bu rakam şimdiye kadarki en 
yüksek üretim rakamı demek. Buna rağmen fiyatların ha-
len yüksek seyretmesi ise işaret ettiğimiz talep tarafının ne 
kadar güçlü olduğunu göstermektedir. TMO alımları ise 
toplam üretimin yüzde 14,6'sına ulaştı. TMO, 2015 yılı için 
şimdiye kadar 3,3 milyon ton buğday alımı gerçekleştirdi. 
En fazla buğday alımı yapılan şube 404 bin ton ile Diyar-
bakır oldu. TMO'nun buğday alımlarının büyük bir kısmı-
nı 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. 

ÜRETİM TAHMİNLERİNDEKİ ARTIŞ 
12,9 MİLYON TON
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin ra-

poruna göre üretim miktarı önceki aya göre 1,95 milyon 
ton artış gösterdi. Böylece üretim rakamı 734,93 milyon 
tona yükseldi. Son üç aydaki üretim tahminlerindeki ar-
tış 12,97 milyon tona ulaştı. Geçen sezonun üzerinde 
bir üretim olması beklenmektedir. 2012 yılına göre ise 
üretimdeki artışın 76,21 milyon tona ulaşması dikkat 
çekiyor. Bu rakam dünya buğday üretiminin yaklaşık 
yüzde 10'una denk gelmektedir. Son üç yılda yaşanan 
bu miktardaki artış, fiyatların gerilemesindeki asıl neden 
olarak ortaya çıkıyor. Avrupa ve Kanada'da artan üretim 
tahminleri var. Özellikle Kanada'da, üretimin beklentilerin 
üzerine çıktığı görülmektedir. Aynı şekilde dönem sonu 
stok tahminleri de yükseldi. Dönem sonu stok tahmin-
leri 2,56 milyon artarak 229,86 milyon tona yükseldi. 
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Therefore, the rise in wheat stocks has reached at 
27.46 million tons in the last three months. Rise in wheat 
stocks is caused by Europe and Canada. Starting from 
this, wheat demand is not expected to change much de-
spite the rise in production estimates. 

As a result, increased wheat demand compared to the 
previous month causes stocks increase too. China will con-
tinue to be the world’s biggest wheat consumer again. Chi-
na consumes 16 percent of global wheat production itself. 
China holds 40 percent of global wheat stocks. North Af-
rica and Middle East will continue to be the world’s biggest 
wheat importers. Both demand and production amount in 
these countries are expected to remain the same. In short, 
while increase production continues, increase in consump-
tion estimates caused an increase of stocks too. In the new 
season, the world’s biggest wheat producers will be Eu-
rope, China and India again. Nearly half of the global wheat 
production will be realized in these three regions. It is es-
timated that most of the wheat import will be realized by 
North Africa, Middle East and South Eastern Asia. 

THE HIGHEST PRODUCTION 
AMOUNT OF THE LAST 5 YEARS 
International Grain Council (IGC) did not announce 

wheat production estimates. Estimates which are an-
nounced in November did not show many changes. In 
this aspect, it is possible to say that IGC’s estimates for 
wheat market remain stable. Along with this, record levels 
of estimates are expected. IGC estimates the world pro-
duction to be 726 million tons. This amount indicates the 
highest production amount of the last five years. End of 
period stocks reduced to 208 million with a decrease of 1 
million compared to the previous month. 

Although end of period stocks decreased compared 
to the previous month, they are still high. End of period 
stocks which were 170 million tons in 2012 reached at 
208 million tons in 2016. Therefore, it will increase 38 mil-
lion tons. This amount is equal to 23.9 percent of global 
wheat import.  In this aspect, it is estimated that there 
will be a significant demand for wheat in global wheat 
market. As might be expected, this may create selling 
pressure on prices. We have seen that low demand has 
created selling pressure on prices. 

TOTAL WHEAT SUPPLY IS 937.5 MILLION TONS
According to the estimates of United Nations Food and 

Agriculture Organization (FAO), global wheat production is 
estimated to be 734.5 million tons. According to the data 
of it decreased 1.7 million tons. However, despite to the 
decrease in production estimates, it is expected to be the 
highest production amount in the last five years. It is stated 
that the decrease in production estimates is caused by im-

Böylece son üç ayda buğday stoklarındaki artış miktarı 
27,46 milyon tona ulaşmış oldu. Buğday stoklarındaki 
artış, yine Avrupa ve Kanada'dan kaynaklanıyor. Bura-
dan anlaşıldığı üzere, üretim tahminlerindeki artışa rağ-
men buğday talebinde fazla bir değişim beklenmemek-
tedir. Bunun sonu olarak buğday talebinin önceki aya 
göre artması, stokların da artmasına yol açıyor. Çin, yine 
dünyanın en büyük buğday tüketicisi olmayı sürdürecek. 
Çin, dünya buğday üretiminin yüzde 16'sını tek başına 
tüketiyor. Dünya buğday stoklarının ise yüzde 40'ı Çin'in 
elinde bulunuyor. Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ise 
dünyanın en büyük buğday ithalatçıları olmaya devam 
edecek. Bu ülkelerde hem talep hem de üretim tarafın-
da önemli bir değişim beklenmiyor. Kısaca Aralık ayında 
üretimde artış devam ederken, tüketim tahminlerindeki 
artışın stoklarda da artışa yol açtığı görülmektedir. Yeni 
sezonda dünyanın en büyük buğday üreticileri yine Av-
rupa bölgesi, Çin ve Hindistan olacaklar. Neredeyse 
dünyadaki buğday üretiminin yarısını bu üç bölge ger-
çekleştirecek. En fazla buğday ithalatının yine Kuzey Af-
rika, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya tarafından yapılaca-
ğı tahmin edilmektedir. 

SON 5 YILIN EN YÜKSEK ÜRETİMİ
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), Aralık ayında buğday 

üretim tahminlerini açıklamadı. Kasım ayında açıklanan 
tahminlerinde de önemli bir değişikliğe gitmemişti. Bu 
anlamda IGC'nin buğday piyasasına yönelik tahminleri-
nin daha istikrarlı gittiğini söylemek mümkün. Bununla 
beraber rekor üretim beklentileri sürüyor. IGC, dünya 
buğday üretiminin 726 milyon ton olmasını bekliyor. Bu 
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proper weather conditions in Pakistan, Brazil and Argentina. 
According to the estimates of FAO, end of period stocks will 
decrease to 206.9 million tons. Compared to the previous 
estimates, a decrease of 500 thousand is expected. There-
fore, total wheat supply will decrease to 937.5 million tons. 

Finally, considering the average estimates of the three 
institutions which make global estimates for cereals mar-
kets, global wheat production is expected to be 731.81 
million tons. There is only a growth of 8 thousand tons 
compared to the previous estimates. End of period stocks 
will also 214.92 million tons. Namely, it is estimated that 
there will be an increase of 690 thousand tons in stocks 
compared to the previous month. 

490-500 CENT/BUSHEL 
IS THE REFERENCE POINT 
For wheat price in March, 490-500 cent/bushel level 

became prominent in Chicago Commodities Exchange. 
This price level has become a reference. 465 cent/bushel 
level’s downward movement will cause searching for low-
est prices. The fact that 490-500 cent/bushel level can-
not be exceeded causes selling pressure to increase. 
However, we can see a downward movement in new 
production estimates. In this aspect, new response pur-
chases can be seen. Therefore, the market will follow the 
new production estimates closely. Along with the high 
production estimates, dollar’s getting stronger leads the 
idea that selling pressure may be more effective. Espe-
cially weakening developing countries may cause selling 
pressure to increase by affecting the demands negatively. 

rakam son beş yılın en yüksek üretimine işaret ediyor. 
Dönem sonu stokları ise önceki aya göre 1 milyon aza-
larak 208 milyon tona geriledi. Dönem sonu stokların-
da önceki ay tahminlerine göre düşüş olsa da, halen 
yüksek olduğu görülmektedir. 2012 yılında 170 milyon 
ton olan dönem sonu stokları, 2016 yılında 208 milyon 
tona ulaşıyor. Buna göre 38 milyon ton artış yaşanacak. 
Bu rakam ise dünya buğday ithalatının yüzde 23,9'una 
denk gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında dünya buğ-
day piyasasında önemli bir buğday arzı olacağı tahmin 
edilmektedir. Bunun ise fiyatlar üzerinde satış baskısı 
yaşatması normal karşılanabilir. Zaten talebin düşük 
kalmasının da fiyatlar üzerindeki satış baskısını da iz-
liyoruz.

TOPLAM BUĞDAY ARZI 937,5 MİLYON TON
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tahminlerine 

göre dünya buğday üretiminin 734,5 milyon ton olması 
bekleniyor. FAO önceki ay tahminlerine göre 1,7 milyon 
tonluk düşüş öngörmektedir. Fakat üretim tahminindeki 
düşüşe rağmen halen son beş yılın en yüksek üretim ra-
kamı olacağı tahmin ediliyor. Üretim tahminlerindeki dü-
şüşe Pakistan, Brezilya ve Arjantin'deki elverişsiz hava 
koşullarının neden olduğu belirtiliyor. FAO'nun tahmin-
lerine göre dönem sonu stokları ise 206,9 milyon tona 
gerileyecek. Önceki tahminlere göre 500 bin ton düşüş 
bekleniyor. Böylece toplam buğday arzı 937,5 milyon 
tona gerileyecek. 

Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin 
gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz 
önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 
731,81 milyon ton olması bekleniyor. Önceki ay tahmin-
lerine göre sadece 8 bin tonluk bir artış var. Dönem sonu 
stokları ise 214,92 milyon tona yükselecek. Yani önceki 
aya göre 690 bin ton daha fazla stok bulundurulacağı 
tahmin edilmektedir. 

REFERANS NOKTASI 490-500 CENT/BUSHEL
Şikago Ticaret Borsası'nda Mart vadeli buğday fiyatı 

için 490-500 cent/bushel seviyesi öne çıkıyor. Bu fi-
yat bandı artık referans haline gelmiş durumda. Daha 
önce görülen 465 cent/bushel seviyesinin aşağı yönlü 
geçilmesi ise yeni dip arayışlarına yol açacak. 490-500 
cent/bushel bandının geçilememesi satış baskısının 
artmasına yol açıyor. Fakat yeni üretim tahminlerinde 
aşağı yönlü revizyonlar görebiliriz. Bu durumda yeni 
tepki alımları görülebilir. Bu nedenle piyasa yeni üre-
tim tahminlerini yakından takip edecektir. Yüksek üre-
tim beklentileri ile beraber doların da güçlenmesi, satış 
baskısının daha etken olabileceği tahminlerini artırıyor. 
Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin zayıfla-
ması, talep tarafını olumsuz etkileyerek satış baskısının 
artmasına yol açabilir. 
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Alp ESKİYAPAN: “While the amount of 
export to Indonesia decreased signifi-
cantly, the exportation to china exceed-
ed 4.5 million dollar in 2015 although 
there was any record with china in the 
past. This indicates that china is a new 
and emerging market for Turkish flour 
industry. Africa also continues to be an 
interesting market for our industry.”

Alp ESKİYAPAN: “Endonezya'ya yapılan 
ihracat önemli ölçüde düşerken, Çin'e 
yapılan un ihracatının, neredeyse hiç yok 
iken, 2015 yılında 4,5 milyon doların üze-
rine çıktığı görülmektedir. Bu da Çin'in 
Türkiye un sektörü için yeni ve gelişen 
bir pazar olduğunun göstergesidir. Afrika 
bölgesi de sektörümüz için çok iştah açıcı 
bir pazar olmaya devam etmektedir.”

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

“Çin ve Afrika ülkeleri  
Türkiye için yeni ve  

         gelişen pazarlar”

ALP ESKİYAPAN, AUSD:
“China and African 

countries are the 
emerging markets 

for Turkey”

Türkiye, dünya un ticaretinde üst sıralara yerleşen ve son 
yıllarda da bu konumunu güçlendirerek sürdüren bir ülke-
dir. Dünyanın birçok noktasına un ihracatı gerçekleştiren 
sektör temsilcileri, Türkiye genelinde 8 dernek ve bir fe-
derasyon çatısı altında bir araya geliyor. Bu derneklerin 
en önemlilerinden biri Anadolu Un Sanayicileri Derneği. 
Dernek Başkanı Alp ESKİYAPAN, 2016’nın ilk sayısında 
konuğumuz oldu. Eskiyapan’la Türkiye un sanayinin dün-
ya pazarındaki yeri, ihracat miktarı, ihracat pazarlarındaki 

Turkey is a country which has become one of the lead-
ers in global flour trade and has continued its place by 
strengthening it in the recent years. The industry rep-
resentatives exporting flour to many areas in the world 
come together under 8 associations and 1 federation. 
One of the most important of these associations is Ana-
tolian Flour Industrialists’ Association. The President of 
the association Alp ESKİYAPAN is our guest in the first is-
sue of 2016. With Eskiyapan, we discussed many issues 



January • Ocak 2016 75

INTERVIEW • RÖPORTAJ

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

değişim, sektördeki atıl kapasite ve diğer sorunlar gibi 
birçok konuyu değerlendirdik. 

Sayın Eskiyapan, öncelikle sizi ve başkanlığını yaptı-
ğınız Anadolu Un Sanayicileri Derneği’ni (AUSD) biraz 
tanıyabilir miyiz?
Ankara’da kurulu Katmer Un ve İrmik San. Tic A. Ş. 
Genel Müdür ve ortağı olarak 1996 yılından beri görev 
yapıyorum. Derneğimizde de uzun yıllardır Yönetim Ku-
rulunda çeşitli görevler aldım. Son olarak da Yönetim Ku-
rulu Başkanlığını yürütmekteyim. Derneğimiz 1985 yılında 
Ankara Bölgesi Değirmenciler Derneği adıyla kurulmuş 
ve daha sonra Un Sanayicileri Derneği adını almıştır. 13 
Nisan 2006 tarihinde yapılan genel kurulda ise Anadolu 
Un Sanayicileri Derneği adını alarak ülke genelindeki üye 
kaydına ve faaliyetlerine devam etmektedir. Kurucuları 
arasında babam da vardı. Bugün bizler, onlardan bu gö-
revi alarak başarılı çalışmalarla bizlerden sonraki nesillere 
aktarmak için çalışmaktayız. 

Mensuplarına mesleki, sosyal, teknik, ekonomik yönden 
rehberlik etmek ve ihtiyaçlarını karşılayarak, üretimin ülke 
yararına uygun ve verimli bir tarzda gelişmesine yardım-
cı olmak, üye kuruluşların özel ve resmi kuruluşlara karşı 
haklarını savunmak, mensupları arasında yakın bir daya-
nışma sağlamak derneğimizin amaçlarıdır. 

Dernek üyelerini Türkiye’nin her bölgesinden un, irmik 
fabrikaları temsilcileri ile bunlara hammadde temin eden, 
makine-ekipman imal eden, teknik ve bilimsel uygulama 
yapan firmaların temsilcilerinden oluşmaktadır. Bugün 
derneğimizin 102 üyesi bulunmakta ve 11 kişilik yönetim 
kurulu üyeleri de meslek grubu temsilcilerinden oluşmak-
tadır. Türkiye’de kurulu 8 derneğin içinde en fazla üyeye 
sahip olan un sanayicileri derneği, bizim derneğimizdir. 

AUSD, Türkiye un sanayini temsil eden 8 dernekten 
biri. Genel olarak Türkiye değirmencilik sektöründe 
(un sanayi) kaç firma ve ne kadarlık bir öğütme ka-
pasitesi var? AUSD bunların ne kadarlık bir kısmını 
temsil ediyor? 
Türkiye'de tahminen 1.000 civarında un fabrikası var ve 
bu fabrikalar toplamda 30 milyon ton/yıl üzerinde kapasi-
teye sahip. Fiili üretim ise bunun yarısı kadar. Mevcut üre-
tim kapasitesi, Türkiye'deki toplam un tüketiminin 2 katı 
civarındadır. Ayrıca Türkiye'nin mevcut un üretim kapasi-
tesi, dünyadaki un tüketimini de karşılayabilecek kapasi-
tededir. Derneğimizin üyeleri içinde un fabrikaları %50'lik 
bir paya sahiptir. Mevcut üyelerimiz arasında gerek yurtiçi 
gerekse yurtdışı üretim yapan fabrikalar yer almaktadır. 
Un fabrikaları itibari ile en fazla fabrika barındıran İç Ana-
dolu Bölgesi, derneğimizin ağırlıklı olarak üyelerinin bu-
lunduğu bölgeyi kapsar. Ancak diğer bölgelerimizden de 
üyelerimiz mevcut. 

like the place of Turkish flour industry in global market, 
export amount, changes in import markets, inactive ca-
pacity in the industry and the other problems. 

Mr. Eskiyapan, first of all could you please introduce 
yourself and your association Anatolia Flour Industri-
alists’ Association (AUSD)?
I have been working as the managing director and the 
partner of Katmer Un ve İrmik San. Tic. AŞ, which was 
founded in Ankara, since 1996. I have also taken charge 
in various positions in board of directors of our associa-
tion for years. Finally, I have been working as managing 
director. Our association was founded with the name of 
Millers’ Association of Ankara Region in 1985 and it was 
named as Flour Industrialists’ Association. The associa-
tion which took the name of Anatolia Flour Industrialists’ 
Association during the general meeting on 13 April 2006 
continues registering new members and its activities 
throughout the country. My father was also among the 
founders. Taking over this work from them, today, we are 
struggling to hand down this work with successful activi-
ties. 

Our targets are to guide its members professionally, tech-
nically and economically, to help the production develop 
in an appropriate and beneficial way for our country by 
meeting its requirements, to defend the rights of member 
institutions against private and official institutions, to pro-
vide a close relationship among its members. 

The members consist of representatives of flour-semolina 
plants from all over Turkey and the representatives of the 
companies which supply raw material, produce machin-
ery equipment, and implement technical and scientific 
applications for them. Our association has 102 members; 
and consists of 11 board members and Professional rep-
resentatives. Among the 8 associations in Turkey, our as-
sociation is the one with most members. 

AUSD is one of the 8 associations which represent the 
Turkish flour industry. How many companies are there 
in Turkish flour industry in general and what is the mill-
ing capacity? What is the share of AUSD in this? 
Presumably, there are about 1000 flour plants in Turkey and 
these plants have the capacity of 30 million tons per an-
num in total. The actual production is half of this. Available 
production capacity doubles the total flour consumption in 
Turkey. In addition, flour production capacity of Turkey is ca-
pable of meeting the flour consumption in the whole world. 
50 percent of our members are flour plants.  Our members 
also include factories which make production both at home 
and abroad. Central Anatolia Region which has the most 
flour plants also has the most of our members. However, we 
have members from other regions too. 
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Dünyanın en büyük un ihracatçılarından biri olan 
Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği un ihracat mik-
tarını ve bölgenizin bu ihracattaki payını anlatır mısınız?
Bilindiği gibi Türkiye un ihracatında dünyanın en önde ge-
len ülkeleri arasında yer almaktadır. Özellikle son yıllarda 
giderek artan ihracat miktarları, ülkemizi dünya un ihra-
catı sıralamasında hızlı adımlarla ilk sıralara taşıdı. Sek-
törümüz tarafından 2014 yılında yaklaşık 2,2 milyon ton 
un ihracatı yapılmış ve buna karşılık yaklaşık 932 milyon 
$ döviz girdisi sağlanmış, böylece Türkiye’nin dünya un 
ticaretindeki yeri korunmuştur. 2015 yılı Ocak - Ekim dö-
neminde de, ihracat miktarının 2,1 milyon tonun üzerinde 
olduğunu ve buna karşılık yaklaşık 809 milyon $ döviz 
girdisi sağlanarak başarının devam ettiğini söyleyebiliriz. 

Hem ülkesel bazda alınan bazı kararlar (Endonezya’da 
vergilerin arttırılması gibi) hem de Türkiye’ye komşu 
ülkelerde yaşanan siyasi gelişmeler ve savaş ortamı, 
Türkiye’nin un ihracatını ve ihracat gerçekleştiren fir-
maları, üyelerinizi nasıl etkiledi?
Komşu ülkelerde yaşanan gelişmeler ve savaş ortamı Türki-
ye’deki un fabrikalarını olumsuz etkiledi. Özellikle nakliye es-
nasında yaşanan ya da yaşanabilecek sorunlar, bu ülkelere 
olan ihracatı etkileyen olumsuz nedenler arasında yer alabi-
lir. Irak ve Suriye’deki istikrarsızlık çoğu un firmalarının ala-
caklarını tahsil edememesine yol açtı. Eskiden vadeli dönen 
ticaret, riskten dolayı neredeyse peşine dönmüş durumda. 
Satmaktan çok tahsilat önemli olmaya başladı. Türkiye’nin 
en çok un ihracatı yaptığı bölgeler Irak ve Suriye. Bu bölge-
lerdeki istikrarsızlık bizleri çok rahatsız etmektedir. 

Endonezya ise zamanında sektörümüzün un ihracı yaptığı 
önemli ülkelerinden biriydi. Örneğin 2010 ve 2011 yılla-

Could you tell us about the flour export amount of 
Turkey which is one of the biggest flour exporters in 
the world and also the share of your region in this 
export amount?
As it is known, Turkey is among the leading countries 
in terms of flour export. Increasing export amount help 
our country become one of the leading flour exporters 
rapidly. In our industry, flour export amount in 2014 was 
recorded as 2.2 million tons and it held its place in global 
flour trade with 932 million dollar foreign currency inflow. 
Considering export amount for January-September in 
2015, we can say that it is above 2.1 million tons and 
our success continues with 809 million dollar foreign cur-
rency inflow. 

How did some decisions on country basis (for instance 
taxes in Indonesia increased), political developments 
with neighboring countries and the war environment  
affect flour export mount of Turkey, exporter countries 
and your members?
The developments with the neighboring countries and 
the war environment affected flour plants in Turkey neg-
atively. Especially the problems encountered or to be 
encountered during the transportation can be counted 
among the negative reasons which affect the exportation 
to these countries. Instability in Iraq and Syria caused 
many flour companies to fail in collecting debts. The 
trade which used to be derivative nearly turned into cash 
system. Financial allocation became more important than 
selling. Turkey mostly exports to Iraq and Syria. Instability 
in these regions makes us really uncomfortable. 

Indonesia was also one of the primary countries that our 
industry made flour exportation to. Considering the flour 
exports in 2010 and 2011, while flour export amount 
seems above 130 million dollars it is observed that this 
amount decreased to 19 million dollars in 2014 and to 
7 million dollars in January-September 2015. Protection 
rules that the countries applied seriously affected our 
competitiveness in free market. 

It is seen that certain countries which were among 
the significant flour markets for Turkey in the past 
now remained behind. What are the countries or re-
gions as emerging markets for Turkey’s flour export? 
What is your advice as an association to the flour 
exporters in terms of new markets, or is there any 
work that you realize for the industry to overcome the 
problems about exports? 
Our country is one of the significant countries which 
export flour to many other countries in the world. As I 
mentioned above, reasons such as economic matters in 
certain countries, war environment or increasing tax rates 
cause changes in annual export amounts. For instance, 
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rında ülkeye 130 milyon doların üzerinde bir un ihracatı 
gerçekleştirilirken, bu rakam 2014 yılına gelindiğinde 19 
milyon dolara ve 2015 Ocak-Ekim döneminde de yaklaşık 
7 milyon dolara gerilemiştir. Ülkelerin koydukları koruma 
kuralları serbest piyasada rekabet gücümüzü ciddi an-
lamda etkilemektedir. 

Eskiden Türkiye’nin önemli un ihracat pazarları arasın-
da yer alan bazı ülkelerin, artık bir hayli geri planda 
kaldığı görülüyor. Peki, yeni dönemde Türkiye’nin un 
ihracatı açısından gelişen pazarlar diyebileceğimiz ül-
keler ya da bölgeler hangileri? Dernek olarak un ihra-
catçılarına yeni pazar konusunda nasıl bir tavsiyede 
bulunursunuz ya da sektörün ihracatla ilgili olası sıkın-
tıları atlatması için dernek olarak yaptığınız herhangi 
bir çalışma var mı?
Ülkemiz, dünyanın birçok yerinde çok sayıda ülkeye un 
ihracatı gerçekleştiren önemli ülkeler arasında yer al-
maktadır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi ihracat sıralama-
sında bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, savaş 
ortamları veya vergi oranlarında yapılan arttırmalar gibi 
nedenler, yıllık olarak ülkelere yapılan ihracat miktarla-
rında değişimlere neden olmaktadır. Örneğin vergi oran-
larındaki artış nedeniyle bir ülkeye yapılan un ihracatının 
düşmesi, sektörü yeni pazar arayışı içine sokmaktadır. 
Başka bir örnekle ifade edersek son 5 yılı ele aldığımızda 
Endonezya'ya yapılan ihracat önemli ölçüde düşerken, 
Çin'e yapılan un ihracatının (neredeyse hiç yok iken) 2015 
yılında 4,5 milyon doların üzerine çıktığı görülmektedir. Bu 
da Çin'in Türkiye un sektörü için yeni ve gelişen bir pazar 
olduğunun göstergesidir. Afrika bölgesi de sektörümüz 
için çok iştah açıcı bir pazar olmaya devam etmektedir. 
 
Türkiye un sanayinde ciddi bir atıl kapasitenin söz ko-
nusu olduğu çok sık gündeme gelen konulardan biri. 
Sizin bölgenizde sorunun boyutu nedir? Bu sorunun 
çözümü konusunda neler yapılabilir?
Un sektöründeki kapasite fazlalığının yarattığı sorunlar elbet-
te vardır. Öncelikle, ABD ve Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldı-
ğında, Türkiye un sanayinde faaliyet gösteren firma sayısı 
oldukça yüksektir. Bu nedenle, pek çok fabrika düşük ka-
pasiteyle çalışmak zorunda kalmaktadır. Kapasite kullanım 
oranları ABD’de yüzde 90’lardadır. İngiltere’de yüzde 100’e 
yaklaşmaktadır. Dünya ortalaması ise yüzde 60- 65’lerdedir. 
Türkiye’de ise bu oran yüzde 40-45’leri ancak bulmak-
tadır. Sektördeki bazı sorunlardan bahsedecek olursak;
   Un sektöründeki firmaların birçoğunun küçük ve orta 
ölçekli işletmeler olması ve düşük kapasite ile çalışmaları, 
ölçek ekonomisinin getireceği avantajlardan faydalanma-
sını engellemektedir. 
   Artan rekabetten dolayı üretici kar marjları giderek düş-
mektedir. 
   İşçilik, enerji fiyatları ile ulaştırma ve pazarlama maliyet-
leri giderek artmaktadır. 

industry starts to search for new markets as a result of 
decreasing flour export to a country due to rise in tax 
rates in that country. Another example; considering the 
last five years, while the amount of exportation to Indo-
nesia decreased, the exportation to china exceeded 4,5 
million dollar in 2015 although there was any record with 
china in the past. This indicates that china is a new and 
emerging market for Turkish flour industry. Africa also 
continues to be an interesting market for our industry.   

It is frequently mentioned that the inactive capacity 
of Turkey is in a serious level. What is the size of this 
problem in your region? What can be the solution for 
this problem? 
Of course there are some problems caused by the inac-
tive capacity in flour industry. First of all, when compares 
to USA and European countries, the number of operating 
companies in Turkish flour industry is very high. There-
fore, many factories have to run with low capacity. The 
rate of capacity usage is around 90 percent in USA. It 
is nearly 100 percent in England. The World average is 
around 60-65 percent. 
This rate is hardly 40-45 percent in Turkey. Mentioning 
certain problems in the industry; 

The fact that most of the companies in flour industry 
are small or medium scale companies and they work with 
low capacity prevent they benefit from the advantages of 
scale economy. 

The producers reduce the profit margin due to increas-
ing competition.

Workmanship, energy prices, transportation and mar-
keting costs are gradually increasing.

Deferred payments extending to 150 days harden the 



78 January • Ocak 2016

INTERVIEW • RÖPORTAJ

MILLER MAGAZINE

   150 günlere kadar uzayan vadeler tahsilatı zorlaştır-
makta, riskler artmaktadır. 
   Asgari ücret 1.300 TL olursa tüm işçilik maliyetleri yük-
selecektir.
   Un sattığımız firmaların batması halinde kanunen hiçbir 
yaptırım gücümüz yok. Sektörde çok fazla batık vermekteyiz

Düşen kar oranları ve artan maliyetler un sanayicilerini bir-
birleriyle haksız rekabete zorlamaktadır. Üreticiler ayakta 
kalabilmek için iç ve dış piyasalara maliyetinin altında un 
satarak veya başkalarının pazarlarına girerek birbirlerine 
karşı haksız rekabete başvurmakta ya da kaliteden ödün 
vermek zorunda kalmaktadırlar. 

Bu sorunların aşılması için öncelikle bireysel olarak değil 
sektör olarak ortak çıkarlar gözetilmelidir. Bunun gerçek-
leşmesi için en önemli yol ise paylaşım ve dayanışmadır. 
Bunun yanı sıra ihracatı arttırmak için yeni yolların ve pa-
zarların aranması ve bu konuda hükümet ile birlikte Türk 
un sanayicilerinin yurt dışı pazar payının yükseltilmesi gibi 
yeni önlemler ve çalışmalar yürüterek iç pazardaki haksız 
rekabetin önüne geçilebileceğini düşünmekteyim. 

Sayın Eskiyapan, siz üreticilerin en temel ihtiyacı ham-
madde, yani buğday... Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle 
Türkiye buğday üretiminde bir miktar kayıp yaşasa da 
bu yılki üretim miktarı bir hayli yüksek. Ancak üretim 
miktarının yüksek olması tek başına yeterli olmuyor, 
aynı şekilde buğday kalitesi de önemli bir konu. Türkiye 
değirmencilik sektörünün kaliteli buğday ihtiyacı nedir 
ve bunun ne kadarını Türkiye’nin kendisi karşılıyor?
İyi ekmek, iyi undan çıkar. Unda ve ekmekte çok katkı 
maddesi var. Bu maddeler çok pahalı ve yurt dışından 
ithal geliyor. Kaliteli buğdayı ülkemizde daha çok yetişti-
rirsek katkı maddesi kullanımı ciddi anlamda düşecektir. 

Çiftçinin üretime devam etmesi için kazanması, ürününün 
para etmesi gerek. Eğer kazanırsa, yani buğdayı kaliteli, 
verimi yüksek olursa para kazanır ve köyünde yaşama-
ya devam eder. Kentlere göç etmez. Geleceğin mesleği 
çiftçilik ve üretimdir. Bizler her zaman kaliteli yerli buğday 
kullanmak taraftarıyız. Yaşamak için nasıl insanların hava-
ya ihtiyacı varsa, un fabrikasının da çalışması için her gün 
binlerce ton buğdaya ihtiyacı var. 

İhracat pazarları yeterli olsa da, kendi ülkemizde yeterli mik-
tarda kaliteli buğday yetiştiremezsek un sanayisinin uzun 
vadede ayakta kalması zorlaşır. Ülkemizin toplam buğday 
üretimi ülke ihtiyacını karşılayabilecek seviyededir. Ancak 
üretilen buğdayın bir kısmının yemlik kalitede olması un üre-
ticisini hammadde tedariki için ithal buğdaya yönlendiriyor. 
Bu sorunların aşılması için öncelikli olarak kaliteli buğday 
üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir. Bunun sağlan-
ması için de TMO'nun buğday alım baremlerinde protein 

financial allocation, risks increase. 
   If the minimum wage was 1,300 TL workmanship costs 
will increase. 
   In case the companies that we sell flour collapse we 
do not have any legal sanction power. There are many 
companies which are collapsing. 

Reducing profit margins and increasing costs cause flour 
industrialists to compete with each other unfairly. Produc-
ers are forced to sell flour with prices below costs, com-
pete unfairly in others’ markets or compromise on quality. 

We should look for common benefits as an industry not 
as individually in order to overcome these problems. The 
most significant way to realize this is sharing and unit-
ing. Besides, I think that we can prevent unfair competi-
tion by searching for new ways and markets to increase 
export amount;  and carrying out new precautions and 
works with the governments such as increasing the mar-
ket share of Turkish flour industrialists in foreign markets. 

Mr. Eskiyapan, the most basic requirement of the pro-
ducers is raw material, namely wheat... this year’s 
yield is very high although Turkey had some yield loss 
due to drought last year. However, only the high pro-
duction amount is not enough; wheat is quality is also 
important. What do you think about the quality wheat 
requirement of Turkey? How much of this requirement 
does Turkey meet? 
Good bread comes from good wheat. There are many 
additives both in flour and bread. These materials are 
very expensive and they are imported. If we cultivate 
quality wheat more in our country the use of additives 
would decrease seriously. 

In order for the farmers to continue producing they should 
earn from the products. If they do, their wheat is of good 
quality, yield is high they earn money and they continue 
to live in their villages. They do not migrate to the cit-
ies. The profession of the future is farmer and produc-
tion. We always support the use of quality wheat. Like a 
man needs oxygen to survive, a flour plant needs tons of 
wheat in order to operate. 

If we do not produce sufficient amount of quality wheat 
it would be difficult for flour industry to survive although 
the number of export markets is enough. The total wheat 
production amount in our country is capable of meeting 
the domestic demand. However some of the produced 
wheat is in quality of feed and this directs the flour pro-
ducers to wheat import to supply raw material. 

In order to exceed these problems, production of qual-
ity wheat should be supported. TMO may apply protein 
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temelli alım uygulaması yapılabilir. Bu sayede üretici daha 
yüksek gelir elde etmek için daha kaliteli buğday üretme 
ihtiyacında olacaktır. Bunun sonucunda hem üretici kaza-
nacak hem de un sanayicisi daha kaliteli buğdayı yurtdı-
şından değil, yurtiçinden tedarik etmiş olacaktır. 

Özellikle bir dernek olarak, şu anda gerçekleştirilen 
veya önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan her-
hangi bir projeniz var mı?
Biz dernek olarak üyelerimizi haftalık bültenler ile gerek 
sektördeki gelişmeler ve yenilikler, gerekse uluslararası 
piyasalarla ilgili son durumlar hakkında düzenli olarak bil-
gilendirmekteyiz. Bunların dışında belirli yıl veya dönem-
lerde gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızla sektörün son 
durumu ve ilerleyen süreçle ilgili paylaşımlarda bulunmak-
tayız. Bu toplantılarımızda ayrıca sektörümüzü ilgilendi-
ren yeni teknoloji ekipmanların tanıtımı da yapılmaktadır. 
Üyemiz olan makine firmaları, bu organizasyonlarda ücret 
ödemeden ürünlerini stantlarımızda sergiliyor ve un fabri-
kalarına yeni teknolojilerini sunuyorlar. 

Ayrıca derneğimizde birlik ve beraberlik bizim için önemli. 
Senede bir beraber olalım, bilgi paylaşalım, kaynaşalım tarzı 
organizasyonlarımız oluyor. Daha önceleri ABD Chicago ve 
Kansas şehirlerine ziyaretimiz oldu. Oradaki teknolojileri ye-
rinde inceledik. Yurt içinde de istişare ve kaynaşma toplantı-
larını yapmaya özen gösteriyoruz. Toplantılarımıza bakanlık, 
müsteşarlık ve TMO’dan yetkilileri de davet ediyoruz. 

Son olarak, derneğiniz ve Türkiye’deki un öğütme en-
düstrisi hakkında eklemek istedikleriniz nelerdir?
Derneğimizin kar amacı yok. Üyelerimiz piyasada kıran 
kırana rekabet ediyor. Ama dernek yönetiminde veya der-
nek toplantılarında karşılaşınca birbirlerine sarılıp öpüşü-
yor. Bence en önemlisi bu. Biz derneğimizde sektörün 
menfaatini gözetiyoruz. Her hafta düzenli olarak bülten-
lerimiz vasıtası ile üyelerimizi un ihaleleri, ihale sonuçları, 
Türkiye ve dünyada buğday gelişmeleri, buğday borsa 
fiyatları, yan madde fiyatları hakkında bilgilendiriyoruz. 

based purchase in wheat purchase scales in order to en-
able this. With this way, the producer may need to pro-
duce more quality wheat to have higher income. As a 
result, both the producer win and the flour industrialist 
will buy more quality wheat at home not from abroad. 

As an association, do you have any project which is 
being realized now or to be realized in the future? 
As an association, we inform our members with the bul-
letins which are about the developments and innovations 
in the industry and also international markets. Apart from 
that, we share information about the latest and future 
situation of the industry through the meetings that we 
make in certain years and seasons. In these meetings, 
we introduce the new technological equipment which 
is related with our industry. Our members exhibit their 
products without any charges in our booths during these 
organizations and present their new technologies to the 
flour factories. 

In addition, unity and solidarity is highly important for 
us. We make organizations to come together, share in-
formation and unit every year. We have visited Chicago 
and Kansas in USA. We have observed the technolo-
gies there. We pay attention to organize consultation 
and bonding meetings at home too. We invite the offi-
cials from the ministry, undersecretary and TMO (Turkish 
Grain Board). 

Finally, what would you like to add about your associa-
tion and flour milling industry in Turkey?
We are a non-profit association. Our members are in a 
fierce competition but when they meet during the meet-
ings of the association they hug and kiss each other. I think 
this is important. We look for the benefits for our industry. 
Every week, we inform our members about flour tenders, 
the results of them, and the developments about wheat 
in Turkey and in the world, wheat commodity exchange 
prices, and by-product prices through the bulletins. 
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Cihan Değirmencilik
Derviş TOPRAK

Blower taşıma sistemleri

Blower conveying 
systems 
.........................................................

Blower conveying system enables dusty products to 
be conveyed to the targeted place within closed pipes 
through the press and vacuum application. It is possible 
to convey various dusty or granulose materials with these 
systems. However, air pressure and vacuuming to be ap-
plied within this process is a serious engineering work 
which needs good and accurate calculation. It is essen-
tial to calculate blowers, locks, pipes, features of motor, 
direction flaps and distance measurement accurately so 
that the design results positively. 

There is no need for conveyor and bucket elevator in 
the flour plants where blower conveying systems. By 

Blower taşıma sistemi, basınç ve vakum uygulamasıyla 
kapalı borular içerisinden tozlu ürünlerin istenilen hedefe ta-
şınmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemlerle çeşitli tozlu 
ya da granüllü maddelerin taşınma işlemlerini yapmak müm-
kündür. Ancak bu süreç içerisinde uygulanacak hava basıncı 
ve vakumlama, iyi ve doğru bir hesaplama gerektiren ciddi 
bir mühendislik işidir. Bu tasarımın olumlu sonuca ulaşması 
için seçilecek blowerlar, eklüsler, borular, motor özellikleri, yön 
klapeleri ve mesafe ölçülerinin çok iyi hesaplanması şarttır.

Blower taşıma sistemlerinin kullanıldığı un fabrikalarında, 
konveyör ve kovalı elevatörlere ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Ayrıca taşıma esnasında tesis içerisinde oluşacak toz, kırıntı 

Buğdayın tesislere taşınması, üretime alınması ve nihai ürünlerin depolanıp sevk edilmesi sürekli 
bir transfer işlemini gerektirmektedir. İşte bu süreci daha çabuk, daha sıhhi ve daha kolay yapabil-
menin temelinde blower taşıma sistemi bulunur.

Processes like conveying the wheat to the plants, taking them to the production and delivering 
the final products after storing require a continuous transferring process. Realizing this process 
more rapidly, healthily and easily is possible with blower conveying system.
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this way, dust, crumb rashes or infestation and bacterial 
growth which are prevented due to cracking caused by 
heating and friction can also be avoided. 

Thanks to this system, waste of time and financial 
loss which may happen in conveyors or elevators and 
which is caused by possible redactor and bed fail-
ures, strapping in elevators, failure in fasteners can 
be prevented.  

Processes like conveying the wheat to the plants, 
taking them to the production and delivering the final 
products after storing require a continuous transferring 
process. Realizing this process more rapidly, healthily 
and easily is possible with blower conveying system. 

In blower conveying systems, less mounting and usage 
area is needed. Horizontal and vertical conveying applied 
in elevator or conveyors needs additional conveyors for 
turning right or left when necessary. Mounting and effi-
ciency is easy to obtain thanks to the space-saving pipes 
in blower systems. 

The plants which are serial and work continuously 
are disabled due to machine or equipment failures 
and cause financial and time loss. Lower conveying 
systems can be preferred in order to minimize these 
losses. 

döküntüleri ve ısınma ve sürtünmeden dolayı parçalanarak 
üremesi önlenmiş olan böceklenme ve bakteri oluşumlarının 
da önüne geçilmiş olacaktır.

Bu sistem sayesinde; konveyör ve elevatörlerde meydana 
gelebilecek olası redüktör ve yatak arızalarından, elevatör 
kayış kopmalarından ve bağlantı elemanlarının bozulma-
sından kaynaklanan zaman ve maddi kayıpların da ortadan 
kaldırılması sağlanacaktır.

Buğdayın tesislere taşınması, üretime alınması ve nihai ürün-
lerin depolanıp sevk edilmesi sürekli bir transfer işlemini ge-
rektirmektedir. İşte bu süreci daha çabuk, daha sıhhi ve daha 
kolay yapabilmenin temelinde blower taşıma sistemi bulunur.

Blower taşıma sistemlerinde daha az montaj ve kullanım 
alanı kazanılmaktadır. Elevatör ve konveyörlerle yapılan ta-
şıma sistemlerinde uygulanan yatay ve dikey taşımalar, ge-
rektiği hallerde sağa ve sola dönüşler için ek konveyörlere 
ihtiyaç yaratır. Blower sistemlerde daha az alan kaplayan 
borular vasıtasıyla daha kolay bir montaj ve verimlilik elde 
etmek mümkündür.

Seri ve sürekli çalışma gerektiren tesisler, makine ve ekip-
man arızaları nedeniyle devre dışı kalarak hem maddi kayıp-
lar hem de zaman kayıpları yaşamamak ya da bu kayıpları 
en azından minimum seviyeye indirmek için blower taşıma 
sistemlerini kullanmayı tercih etmelidir.
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Dünya Bulgur Pazarı ve Türkiye

Gerek bulgurun taşıdığı değerli özelliklerin keşfedilmesi gerekse artan dünya nüfusu, bulgura olan ilgiyi 
ve talebi arttırmıştır. Ucuz, lezzetli ve besleyici olması, kolay hazırlanabilmesi ve uzun süre muhafaza 
edilebilmesi de bulgurun değerini arttıran özellikler arasındadır. Bu ilgi ticarete konu olan bulgur mikta-
rını da arttırmıştır. Dünyanın en büyük bulgur tedarikçisi ise Türkiye’dir. 99 bulgur fabrikasının bulunduğu 
Türkiye, 2014 yılında 212 bin ton, 2015’in ilk 8 ayında da 150 bin ton bulgur ihraç etmiştir.

Interest and demand for bulgur has increased since the valuable features of it were found out 
and the world population has increased. The reason increasing the value of bulgur is that it is 
inexpensive, tasteful, nutritional, easy to prepare and long lasting. The interest for bulgur has 
also increased the world bulgur trade. The biggest bulgur supplier in the world is Turkey. Turkey 
which has 99 bulgur factories exported 212 thousand tons of bulgur in 2014 and 150 thousand 
tons in the first 8 months of 2015. 

WORLD BULGUR MARKET 
AND TURKEY 
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Bulgur which is made from wheat is one of the oldest 
foods of Anatolia.  Considered among grains, bulgur is a 
significant source of economy and carbohydrate and also 
a valuable foodstuffs because the core and bran involved 
in wheat  contain minerals like magnesium and chrome, 
dietary fibers, some phenols, phytates and selenium; and 
also all the B vitamins except B12. 

Turkish Pasta, Bulgur, Pulses and Vegetable Oil Pro-
motion Group (MBGT) and many other sources list the 
benefits of bulgur as follows: 

• Bulgur is highly rich in fibers that are known to reduce 
the fat in blood so it has a significant role in intestinal ac-
tivities. Besides, bulgur has a significant role in controlling 
weight since it has low 

Glycemic index; mixes the blood slowly and keep the 
consumer filled. 

• It is rich in carbohydrate and it has low protein value. 
• B1 vitamins in bulgur have significant role in the nerve 

Bulgur, buğdaydan yapılan Anadolu’nun en eski gıda-
larından biridir. Tahıl grubundan sayılan bulgur, önemli ve 
ekonomik bir karbonhidrat kaynağı ve değerli bir besin 
maddesi olarak değerlendirilmektedir. Çünkü bulgur; 
buğdayın yapısında bulunan öz ve kepek, çinko, mag-
nezyum, krom gibi mineralleri, diyet posasını, bazı fenol-
leri, fitatları ve selenyumu; ayrıca da B12 dışındaki bütün 
B vitamini maddelerini içermektedir.

Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım 
Grubu (MBGT) ve diğer birçok kaynak, bulgurun özellikle-
rini ve faydalarını şöyle sıralamaktadır: 

• Bulgur, kandaki yağları düşürücü yönü olduğu bili-
nen posa/lif bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Bu 
yüzden bağırsakların çalışmasında önemli bir role sahiptir. 
Ayrıca bulgurun glisemik endeksinin düşük olması, kana 
yavaş karışması ve liflerin tok tutucu özelliğe sahip olma-
sı, bulgura kilo kontrolünde de önemli bir rol yüklemiştir.

• Karbonhidrat değeri yüksek, protein değeri düşüktür.
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and digestive systems. These vitamins should be con-
sumed regularly to avoid Beriberi disease. 

• It is highly important for children and pregnant wom-
en since it contains folic acid. It contributes to develop-
ment of intelligence in children. 

• It has unsaturated fat and it is healthy as its total fat 
rate is low. 

• It does not have cholesterol so it reduces the risk of 
heart and coronary diseases. 

• Phytic acid, the most significant disadvantage of 
grains, is not included in bulgur due to cooking and dry-
ing processes that bulgur undergoes. 

• It accelerates nutrient absorption, prevents constipa-

• Bulgurda bulunan B1 vitaminleri, sinir ve sindirim 
sisteminde önemli rol oynamaktadır. Beriberi hastalığının 
önlenmesinde bu vitaminin düzenli tüketilmesi gerekmek-
tedir.

• İçerdiği folik asitten dolayı, çocuk ve hamile kadınlar 
için çok önemli bir gıda maddesidir. Çocukların zeka ge-
lişimine katkı sağlar.

• Doymamış yağa sahiptir ve toplam yağ oranı düşük 
olduğu için sağlıklı bir besin maddesidir.

• Kolesterol içermez. Bu yönüyle kalp ve damar hasta-
lıkları riskini azaltır.

• Hububat ürünlerinin en büyük dezavantajı olan fitik 
asit, bulgurun sahip olduğu pişirme ve kurutma işlemle-
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tion and intestinal cancer thanks to its high mineral and 
cellulose content. 

• It does not absorb radiation, it is resistant to radia-
tion. Therefore it is kept in stock in case of nuclear wars 
possibility and both for military and civil use in some 
countries. 

• Its nutritional value is higher than the other products 
(bread, pasta) since food stuffs involved in germ pene-
trate to the kernel during the cooking process. 

• It is resistant to fungal growth and its shelf life is lon-
ger than the other products due to cooking and drying 
processes.

• As it is used in various meals and salads it provides a 
range of utilization forms. 

All these features make bulgur one of the most signifi-
cant foodstuffs in the world when compared to pulses. 
Some sources state that bulgur is more nutritious than 
rice and couscous. 

Basically, bulgur is divided into two main groups as 
golden and brown due to its color. The raw material of 
golden bulgur is hard durum wheat; the raw material of 
brown bulgur is bezostaja or golia wheat types. These 
products which have different colors also have different 
flavors. These two main groups can be categorized as 
extra coarse Bulghur, coarse bulghur, köftelik bulgur (an-
other name is düğü-düğürcük bulgur), Midyat bulgur and 
çiğ köftelik bulgur as to their size. 

PRODUCTION PROCESS OF BULGUR 
The main production center of bulgur in the world is 

Turkey. Production process of bulgur in Turkey which has 
a complicated production process is determined in “Bul-
gur Communiqué” published by The Ministry of Food, 
Agriculture and Livestock. The quality of the product de-
pends on the type and quality of used wheat, cooking 
method and drying temperature. Quality durum wheat is 
preferred while producing bulgur in today’s modern mills. 
During the first phase of the process, the wheat to be 
processed is separated from fodder, dust, stones, other 
grains and impaired kernels and then it is washed. 

Then wheat which is cooked with water is taken to 
drying process. The traditional drying process is realized 
under the sun and this prevents the production to be re-
alized in winter. However, drying towers appeared along 
with the developing technology and production could be 
realized in winter too. In the continuation of production, 
cooked and dried wheat kernels are hulled first and then 
undergo breaking process and they are polished. Pol-
ished bulgur pieces are taken to sorting process once 
again and separated from dark colored pieces in order to 
obtain amber color. Possible metal pieces are separated 

rinden dolayı, bulgurda bulunmaz.
• Yüksek mineral ve selülozdan dolayı besin emilimini 

hızlandırır, kabızlığı engeller ve bağırsak kanserini önler.
• Radyasyonu emmez ve radyasyona karşı dayanıklıdır. 

Bu nedenle ülkelerde nükleer savaşlara karşı, askeri ve 
sivil amaçlar için stokta tutulan ürünlerdendir.

• Pişirme işlemi esnasında tanenin rüşeymin kısmında bu-
lunan besin maddeleri tane içerisine nüfuz ettiğinden besin 
değeri, diğer ürünlerden (ekmek, makarna) daha yüksektir.

• Pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı, küf oluşumuna 
karşı dayanıklıdır ve raf ömrü diğer ürünlerden daha uzundur.

• Birçok farklı yemek ve salata yapımında kullanılabil-
mesi, kullanım alanı açısından çeşitlilik sunmaktadır.

Tüm bu özellikler, bakliyatlarla karıştırıldığında bulguru 
dünyadaki en önemli besin kaynaklarından biri haline ge-
tirmektedir. Bazı kaynaklar bulgurun, pirinç ve kuskustan 
daha besleyici olduğunu belirtmektedir.

Temelde, hammaddesi olan buğdayın renginden dolayı 
sarı ve esmer olmak üzere 2 ana sınıfa ayrılır. Sarı bul-
gurun hammaddesi sert durum buğdayı, esmer bulgurun 
hammaddesi ise bezostiye veya golia olarak adlandırılan 
buğday çeşididir. Renkleri farklı olan bu ürünlerin lezzet-
leri de farklıdır. Bu iki ana sınıf, daha sonra büyüklükle-
rine göre iri pilavlık bulgur, pilavlık bulgur, köftelik (diğer 
bir ismi ile düğü-düğürcük bulgur), Midyat bulguru ve çiğ 
köftelik bulgur olarak sınıflandırılmaktadır.

BULGURUN ÜRETİM PROSESİ
Bulgurun dünyadaki ana üretim merkezi Türkiye’dir. 

Komplike bir üretim sürecine sahip olan bulgurun Türki-
ye’deki üretim süreci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından yayınlanan “Bulgur Tebliği”ne uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir. Ürün kalitesi, hammadde olarak 
kullanılan buğdayın çeşidi ve kalitesiyle, pişirme yönte-
miyle ve kurutma sıcaklıklarıyla bağlantılıdır. Günümüzde 
modern değirmenlerde üretilen bulgurda, kaliteli durum 
buğdayı tercih edilmektedir. 

Üretimin ilk aşamasında, işlenecek buğday; çeşitli ma-
kinelerle saman, toz, taş ve diğer tahıllar ile bozuk ta-
nelerden ayrıştırılır ve yıkanır. Daha sonra su ile pişirilen 
buğday, kurutma işlemine alınır. Geleneksel kurutma iş-
lemi, güneşte kurutmaktır ve bu da üretimin kış ayların-
da yapılmasını engellemektedir. Ancak gelişen teknolo-
jiyle birlikte kurutma kuleleri devreye girmiş ve üretimin 
kış aylarında da yapılabilmesinin önü açılmıştır. Üretimin 
devamında pişirilen ve kurutulan buğday tanelerinin önce 
kabukları soyulur, ardından da kırma işleminden geçirilir 
ve parlatma işlemine alınır. Amber renkli bir ürünün elde 
edilebilmesi için parlatılmış bulgur taneleri bir kez daha 
ayıklama işlemine alınır ve içerisindeki koyu renkli taneler-
den ayrıştırılır. Tüm bu süreçlerle birlikte ara bölmelere ve/
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from the product by metal detectors installed in partitions 
and/or packaging phase along with all these processes 
above. Then the product is packaged. The whole pro-
duction process that we summarized shortly has many 
details in itself. 

PRODUCTION AMOUNT OF BULGUR 
AND PRODUCTION INDUSTRY 
It is known that industrial bulgur production started in 

Karaman to meet the requirements of the army during the 
WWI in Turkey which is the biggest bulgur producer in the 
world. Karaman, Gaziantep, İçel and Çorum became the 
top bulgur producing cities of Turkey in 1990. 

According to the data of Turkish Grain Board, there are 99 
bulgur factories in Turkey by 2014. While installed capac-
ity of these factories is 1 million 595 thousand 421 tons/
year actual capacity is 900 thousand 544 tons/year. In other 
words, the rate of capacity utilization is around 56 percent. 

Production amount is around 1 million tons according 
to the report published by International Grain Council in 
2011. As to the mentioned report, bulgur production of 
Turkey which is 722 thousand tons in 1984 increased to 
856.000 tons in 1992. It is estimated that bulgur industry 
in Turkey has developed rapidly and has obtained pro-
duction amount of 1 million tons in the last 10 years. 

Countries like USA, Canada and France have invested 
in bulgur production to a large extent especially after 
2000s and they have established bulgur factories. Es-

veya paketleme aşamasına yerleştirilen metal detektör-
lerle olası metal parçalar, üründen uzaklaştırılır ve üretimin 
son halkası olarak ambalajlanır. Kısaca özetlediğimiz tüm 
bu üretim süreci, kendi içerisinde birçok ayrıntıya sahiptir.

BULGUR ÜRETİM MİKTARI VE 
ÜRETİM SANAYİSİ
Dünyanın en büyük bulgur üreticisi olan Türkiye’de, 

sanayi tipi üretimin I. Dünya Savaşı sırasında ordunun 
ihtiyacını karşılamak maksadıyla Karaman’da başladığı 
bilinmektedir. 1990 yılında sırasıyla Karaman, Gaziantep, 
İçel ve Çorum, Türkiye’nin en yüksek bulgur üretimi ger-
çekleştiren illeri olmuştur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin verilerine göre Türkiye’de 
2014 yılı itibariyle 99 faal bulgur fabrikası bulunmaktadır. 
Bu fabrikaların kurulu kapasitesi 1 milyon 595 bin 421 
ton/yıl iken, fiili kapasiteleri 900 bin 544 ton/yıldır. Yani 
kapasitenin kullanım oranı yüzde 56 civarındadır.

Üretim miktarı ise Ulusal Hububat Konseyi tarafından 
2011 yılında yayınlanan rapora göre 1 milyon ton civarında-
dır. Söz konusu rapora göre; 1984 yıllında 722 bin ton olan 
Türkiye’nin bulgur üretimi, 1992 yılına gelindiğinde 856.000 
tona yükselmiştir. Son 10 yıl içerisinde Türkiye’deki bulgur 
sektörünün hızla geliştiği ve günümüzde bu sektörün 1 mil-
yon ton civarında üretim yaptığı tahmin edilmektedir. 

ABD, Kanada ve Fransa gibi ülkeler de, özellikle 
2000’lerden sonra, bulgur üretimine yönelik ciddi yatı-
rımlar yapmış ve bulgur fabrikaları kurmuşlardır. Özellikle 
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pecially USA is one of the prominent countries in bulgur 
export. Italy, Kazakhstan and Algeria which are among 
the durum wheat producers produce bulgur although it 
is not a part of their traditional cuisine. There are bulgur 
factories in Lebanon, Sweden, Argentina and Syria and 
the amount of them increases day by day. 

The biggest issue in bulgur production seems to be 
raw material. Hard wheat which is rich in protein and 
golden pigments; has low lipoxygenase enzyme activity 
should be used. The production amount of hard wheat, 
namely durum wheat, which is homogeneous and dis-
ease-free; has low foreign matters is not at the targeted 
level. According to the Bulgur Sector Report prepared 
by İpekyolu Development Agency, the global production 
amount of durum wheat which is the main raw material 
of bulgur is 34.4 million tons in 2010/11 season. Turkey 
is the forth country after EU, Canada and USA with a 
production amount of 3.8 million tons. 

WORLD BULGUR DEMAND 
AND BULGUR TRADE 
Interest and demand for bulgur has increased since 

the valuable features of it were found out and the world 
population has increased. The reason 
increasing the value of bulgur is that it 
is inexpensive, tasteful, nutritional, easy 
to prepare and long lasting. The interest 
for bulgur has also increased the world 
bulgur trade. The biggest bulgur sup-
plier in the world is Turkey. Turkey which 
has 99 bulgur factories exported 212 
thousand tons of bulgur in 2014 and 
150 thousand tons in the first 8 months 
of 2015.

As to the Bulgur Sector Report of 
İpekyolu Development Agency, 152 
countries imported bulgur in 2010. Iraq, 
Haiti, Syria and Germany are among 

ABD, günümüzde bulgur ihracatında öne çıkan ülkeler 
arasındadır. Yine durum buğdayının ana üreticileri ara-
sında yer alan İtalya, Kazakistan ve Cezayir de gelenek-
sel mutfaklarında yer almasa bile bulgur üretmektedirler. 
Lübnan, İsveç, Arjantin ve Suriye’de de bulgur fabrikaları 
bulunmakta ve sayıları her geçen gün artmaya devam et-
mektedir. 

Bulgur üretimindeki en büyük sorun ise hammadde 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaliteli bulgur üretimi için 
protein ve sarı pigmentçe zengin, lipoksigenaz enzim ak-
tivitesi düşük sert buğdaylar kullanılmalıdır. Homojen ya-
pıya sahip, yabancı madde miktarı düşük, hastalıksız sert 
buğdayın, yani durum buğdayının üretimi ise henüz iste-
nen düzeyde değildir. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 
hazırlanan Bulgur Sektör Raporu’na göre; 2010/2011 
döneminde bulgurun ana hammaddesi olan durum buğ-
dayının dünyadaki üretimi yaklaşık 34,4 milyon tondur. 
Türkiye, bu üretimde 3,8 milyon ton ile AB, Kanada ve 
ABD’nin ardından dördüncü sırada yer almaktadır. 

DÜNYADA BULGUR TALEBİ 
VE BULGUR TİCARETİ
Gerek bulgurun taşıdığı değerli özelliklerin keşfedilmesi 

gerekse artan dünya nüfusu, bulgura olan 
ilgiyi ve talebi arttırmıştır. Ucuz, lezzetli ve 
besleyici olması, kolay hazırlanabilmesi 
ve uzun süre muhafaza edilebilmesi de 
bulgurun değerini arttıran özellikler arasın-
dadır. Bu ilgi de haliyle ticarete konu olan 
bulgur miktarını arttırmıştır. 

İpekyolu Kalkınma Ajansı Bulgur Sek-
tör Raporu’na göre 2010 yılında 152 ülke 
bulgur ithal etmiştir. Irak, Haiti, Suriye ve 
Almanya, bu ülkeler arasına ilk sıralarda yer 
almaktadır. Almanya’yı Nijer, Belçika, Liber-
ya, Kenya, Sierra Leone, Portekiz, Fransa, 
Zimbabwe, İngiltere, İsveç, Ürdün, İsrail gibi 
ülkeler takip etmektedir. Bu dönemde tica-
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leading countries. Countries like Niger, Belgium, Liberia, 
Kenya, Sierra Leone, Portugal, France, Zimbabwe, Eng-
land, Sweden, Jordan and Israel follow Germany. Traded 
bulgur amount in this period is 210 thousand tons. 

The biggest exporter is Turkey. As to the grain sector 
report of TMO: Turkey exported 122 thousand tons of 
bulgur with a value of 70 million dollars. 19 million dollar 
of mentioned export amount was sent to EU countries; 
45 million dollars of it was sent to Middle East countries. 
Iraq comes first with 29 million dollar in Turkey’s exports 
in 2011, as usual. Belgium with 8 million dollar, Syria 
with 7 million dollar, Germany with 5 million dollar, Saudi 
Arabia with 3 million dollars, Israel and Sierra Leone with 
2 million dollars, England and Liberia with 1 million dol-
lars follow Iraq. Bulgur export amount which remained 
nearly the same in 2012 increased significantly in 2013. 
As to the data of TMO, bulgur export of Turkey which 
is 160 thousand tons in 2013 reached 212 thousand 
tons in 2014. Moreover, among cereals, the highest 
growth rate was realized in bulgur in 2014. According 
to the statement of MBTG President Surur Aydın that 
was given in September, bulgur export reached to 150 
thousand tons with an increase of 5 percent despite all 
the problems in the world. In the pre-
vious season, bulgur export amount 
was 142 thousand tons. The value of 
export amount in 2015 is around 87 
million dollar. 

The second bulgur exporter in the 
world is USA. Bulgur has already 
been produced in USA for years. 
Upon the scientific studies on the 
benefits of bulgur, demand and pro-
duction investments for bulgur have 
increased. As a result of USA gov-
ernment’s promotion works, USA 
exports bulgur in large amounts to 
Korea, Africa and Arab countries. 
Countries like Belgium, Germany and 
France follow USA. 

rete konu olan bulgur miktarı ise 210 bin tondur. 

En büyük ihracatçı ise Türkiye’dir. TMO’nun hububat sek-
törü raporuna göre; Türkiye, 2011 yılında 70 milyon Dolar 
değerinde, 122 bin tonluk bulgur ihracatı gerçekleştirmiştir. 
Söz konusu ihracatın 19 milyon Dolarlık kısmı AB ülkeleri-
ne, 45 milyon Dolarlık önemli kısmı ise Orta Doğu ülkelerine 
yapılmıştır. Türkiye’nin 2011 yılı ihracatında Irak, 29 milyon 
Dolarla her zamanki gibi başı çekmektedir. Irak’ı 8 milyon 
Dolarla Belçika, 7 milyon Dolarla Suriye, 5 milyon Dolarla 
Almanya, 3 milyon Dolarla Suudi Arabistan, 2’şer milyon 
Dolarla İsrail, Sierra Leone ve Ürdün, 1’er milyon Dolarla 
İngiltere ve Liberya takip etmektedir. 2012 yılında hemen 
hemen aynı oranlarda kalan bulgur ihracatı, 2013 yılında 
önemli oranda artmıştır. TMO verilerine göre; 2013 yılında 
160 bin ton olarak gerçekleşen Türkiye’nin bulgur ihracatı, 
2014 yılında 212 bin tona ulaşmıştır. Hatta 2014 hububat 
ürünleri ihracatında en fazla artış, bulgurda gerçekleşmiştir. 
2015 yılının ilk 8 ayında ise MBTG Başkanı Surur Aydın’ın 
Eylül ayında basına verdiği demeçlere göre, dünyadaki tüm 
olumsuzluklara rağmen bulgur ihracatı yüzde 5 artışla 150 
bin tona ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 142 bin 
tonluk ihracat gerçekleştirilmişti. 2015 yılındaki ihracatın de-
ğer olarak karşılığı ise 87 milyon Dolar civarındadır. 

Türkiye’nin dışındaki en 
büyük bulgur ihracatçısı 
ABD’dir. Bulgur zaten yıllar-
dır ABD’de ticari olarak üre-
tilmektedir. Bulgurun fayda-
ları üzerine yapılan bilimsel 
araştırmaların sonucu talep 
ve üretime yönelik yatırımlar 
artmıştır. ABD hükümeti-
nin ihracat ve promosyon 
çalışmaları neticesinde, 
ülke Kore, Afrika ve Arap 
ülkelerine büyük miktarlar-
da bulgur göndermektedir. 
ABD’yi Belçika, Almanya ve 
Fransa gibi ülkeler takip et-
mektedir.
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France has a total of 372 enterprises manufacturing flour and 439 
production plants in general. It is stated that 435 production units 
produced 4.38 million tons of flour in 2013 and 439 production units 
produced 4.27 million tons of flour in 2014. Today the number of 
flour mills in Germany is 550. 213 of them produce more than 1000 
tons per year. It produces 5.7 million tons of wheat flour and 650 
thousand tons of rye flour in average.

Fransa genelinde un üreten toplam 372 işletme ve 439 üretim tesisi 
bulunmaktadır. 2013 yılında 435 üretim ünitesinin 4,38 milyon ton, 
2014 yılındaysa 439 üretim ünitesinin 4,27 milyon ton un ürettiği 
ifade edilmektedir. Almanya’daki değirmen sayısı ise günümüzde 
550’dir. Bunlardan 213 tanesi yılda 1000 tondan fazla üretim ger-
çekleştirmektedir. Ülkede ortalama 5,7 milyon ton buğday unu ve 
650 bin ton çavdar unu üretilmektedir.

Fransa ve Almanya’da 
Tahıl ve Un Pazarı

With its area of 543 945 km2, France 
is the country with the largest area 
in the European Union as well as in 
Western Europe. France is bordered 
by six countries; Belgium and Luxem-
bourg in north, Germany and Switzer-
land in east, Italy in southeast, and 
Spain in southwest. The country's 
population is 66.3 million in 2015. Eu-
rope is the country with the highest 
population rate after Germany. 

Fransa, 543.945 km² yüzölçümü ile 
gerek Batı Avrupa’da gerekse Avrupa 
Birliği içerisindeki en büyük yüzölçümü-
ne sahip ülkedir. Fransa altı ülke ile kom-
şu olup, kuzeyinde Belçika ve Lüksem-
burg, doğusunda Almanya ve İsviçre, 
güney doğusunda İtalya, güney batısın-
da ise İspanya bulunmaktadır. Ülke nü-
fusunun 2015 yılında 66,3 milyon olduğu 
belirtilmektedir. Avrupa'da Almanya'dan 
sonra en çok nüfusa sahip olan ülkedir.

GRAIN AND FLOUR MARKET 
IN FRANCE AND GERMANY 
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Germany is one of the largest countries in Europe, 
with its population of 81 million and area of 357 thou-
sand km². The country ranks second after Russia among 
European countries in terms of population, it ranks first 
among the EU countries. Germany is a federal republic 
consisting of 16 states. The country is one of the key 
actors in the world economy and politics with its leader-
ship position within the EU, strong economic, industrial, 
commercial and technological infrastructure. Germany 
is geographically located in Central Europe, between 
the Alps and the North Sea. Neighboring countries are 
Austria, the Czech Republic, the Netherlands, France, 
Poland, Switzerland, Belgium, Denmark and Luxem-
bourg. 

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
France which has the largest area in Western Europe 

as well as in European Union with its area of 552,000 
km² is the 22nd most populous country in the world with 
the population of 65.82 million. Besides, France ranks 
fifth after the United States, China, Japan and Germany 
in the ranking of the world's largest GDP (Gross Domes-
tic Product) in 2013. 

Commercial position of France has deteriorated so 
rapidly in the last decade because external competitive-
ness was weakened due to the inaction of policy mak-
ers. It is forecasted that regaining the competitiveness 
which is lost before will take time and France will continue 
to record large deficits on its balance of trade in goods. 
However, the current account deficit is expected to re-
main relatively constant thanks to the surplus on services 
and balance of income. The current account deficit which 
was 2% of GDP in 2013 is estimated to decline to 1.9% 
in 2014. 

Main economic problems which have been continuing 
in France since 1990s are respectively low growth rate, 
unemployment which has increased due to delocaliza-
tion (relocalization of factories to the third countries 
due to high production costs caused by national com-
petition), fiscal deficit and deficit in social security sys-
tem. French economy has been recording growth rates 
below the growth rates of developed countries since 
1990s. The growth rate of France which was recorded 
as 2% between 1990 and 2000 has declined below 2% 
after 2000. 

Germany which is the leading partner of Turkey in 
terms of exports and imports because of its high pur-
chasing power is the third most developed industrial 
country following USA and Japan. With a population of 
80.8 million, Germany is the biggest and most important 
market in European Union. 

Almanya ise 357 bin km²'lik yüzölçümü ve yaklaşık 81 
milyonluk nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük ülkelerinden 
bir diğeridir. Ülke, nüfus bakımından Avrupa ülkeleri ara-
sında Rusya Federasyonu'ndan sonra ikinci sırada, AB 
ülkeleri arasında ise ilk sıradadır. Almanya 16 eyaletten 
oluşan federal bir cumhuriyettir. Ülke, AB içindeki liderlik 
konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari ve teknolojik ya-
pısıyla dünya ekonomisinde ve siyasetinde kilit aktörler-
den biridir. Coğrafi olarak Orta Avrupa’da, Kuzey Denizi 
ile Alp Dağları arasında yer alan Almanya’nın komşu ül-
keleri ise Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, 
Polonya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg ve Danimarka’dır.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Fransa 2013 yılında dünyanın en büyük GSYİH sıra-

lamasında ABD, Çin, Japonya ve Almanya’dan sonra 
beşinci sıradadır. Politikacıların eylemsizliğiyle dış reka-
bet gücünün zayıflamasına izin verilmiş, bu nedenle de 
Fransa’nın ticari konumu son 10 yıl içinde hızla kötüleş-
miştir. Kaybedilen rekabet gücünün geri kazanılmasının 
zaman alacağı ve Fransa’nın kendi mal ticaret dengesi 
üzerinde büyük açıklar kaydetmeye devam edeceği ön-
görülmektedir. 

Fransız ekonomisinin 1990’lı yıllardan süregelen baş-
lıca ekonomik sorunları sırasıyla düşük büyüme hızı, 
özellikle delokalizasyon  (uluslararası rekabet dolayısıyla 
üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle fabrikala-
rının üçüncü ülkelere taşınması) nedeniyle artan işsizlik, 
bütçe açıkları ve sosyal güvenlik sistemindeki açıklardır. 
Fransız ekonomisi özellikle 1990’lı yıllardan bu yana ge-
lişmiş ülkelerin kaydettiği büyüme oranlarının altında bir 
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The heart of German economy is manufacturing indus-
try and related services industries. Telecommunication in-
dustry has also become one of the leading business areas 
while the most important manufacturing industries were 
industrial machinery, automotive and chemical industries 
before. As in the other industrialized countries, the impor-
tance of services industry has increased in Germany too. 
By 2014, services industry is 68.7% of economy. 

In 2009, German economy shrank 5% on annual basis 
with the highest shrinkage rate of the last 60 years. It is 
considered that the main reason of the shrinkage is the 
decline in private consumption. It is also stated that this 
decline is caused by slowdown in wage rise, the negative 
situation of employment and also the fact that consumers 
minimalized their expenses with the introduction of euro 
as they thought prices were increasing rapidly. 

PLACE AND IMPORTANCE 
OF AGRICULTURE 
France is known to be one of ten largest countries in the 

world in terms of agricultural production and remains as 
the leading agricultural power of EU. While North of France 
is famous with its large wheat farms, the western part of 
the town is famous for livestock farming and southern part 
is known for vegetables and fruits. France which produc-
es wide range of agricultural products made agricultural 
reforms in consequence of Common Agricultural Policy 
(CAP) and General Agreement of Tariffs and Trade (GATT). 

According to the data of United Nations Food and Ag-
riculture Organization (FAO), only 3.3 percent of active 

büyüme gerçekleştirmektedir. 1990-2000 yılları arasın-
da yıllık %2’lik bir büyüme gerçekleştiren Fransa’nın bü-
yüme hızı, 2000 yılından sonra %2’nin altına düşmüştür.

Yüksek alım gücüyle ülkemizin ihracat ve ithalatında 
en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal 
Cumhuriyeti, ABD ve Japonya’dan sonra dünyanın en 
gelişmiş sanayi ülkesidir. Ülke 80,8 milyonluk nüfusuyla 
Avrupa Birliği’nin de en büyük ve en önemli pazarı ko-
numundadır.

Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hiz-
met sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektör-
leri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son 
yıllarda telekomünikasyon sektörü de önde gelen faali-
yet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer sanayileşmiş 
ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörü-
nün önemi giderek artmıştır. 2014 yılı itibarıyla hizmetler 
sektörü ekonominin % 68,7’lik kısmını oluşturmaktadır.

Alman ekonomisi 2009 yılında, son 60 yılın en büyük 
gerilemesini yaşayarak yıllık bazda % 5 oranında küçül-
müştür. Büyüme hızındaki düşüşün önemli bir kaynağı 
olarak özel tüketimdeki düşüş gösterilmektedir. Bu dü-
şüşün de, Euro’nun tedavüle girmesiyle birlikte fiyatların 
hızlı bir şekilde artmakta olduğu düşüncesiyle tüketicinin 
tüketim harcamalarını kısması, ücret artışlarının yavaşla-
ması ve istihdamdaki olumsuz gelişmelerden kaynaklan-
dığı ifade edilmektedir.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Fransa tarımsal üretimde dünyanın en büyük 10 ül-

kesinden biri olarak bilinmekte ve AB’nin de önde ge-
len tarım gücü olarak yerini korumaktadır. Kuzey Fransa 
geniş buğday tarlalarıyla bilinirken, hayvancılık ülkenin 
batısı, meyve ve sebze üretimi ise daha çok ülkenin 
güneyiyle anılmaktadır. Birçok tarımsal ürünün üreti-
mini gerçekleştiren Fransa, Avrupa Birliği Ortak Tarım 
Politikası (CAP) ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması (GATT) neticesinde çeşitli tarımsal reformlar 
gerçekleştirmiştir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri-
ne göre Fransa’da aktif işgücünün yalnızca yüzde 3,3’ü 
tarımda istihdam edilmektedir. Bu oran yüzde 5,3 olan 
AB ortalamasının altındadır. Makineleşme ve mekani-
zasyon alanlarındaki teknik ilerlemenin bu oranı düşür-
düğüne inanılmaktadır.  

Fransa gerçekleştirdiği tarımsal üretimle Avrupa ta-
rımsal üretiminin yüzde 18’ini karşılamakta, bu oran 
Fransa’yı AB ülkeleri arasında birinciliğe taşımaktadır. 
Ancak CIA Factbook verilerine göre, söz konusu tarım-
sal üretim GSYH’nin yalnızca yüzde 1,7’sine karşılık gel-
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workforce is employed in agriculture in France. This rate 
is below the EU average which is 5.3 percent. Mechani-
zation and technical developments in mechanization are 
believed to decrease this rate. 

The agricultural production of France meets 18 per-
cent of total agricultural production of EU and this rate 
makes France the leader among the other EU countries. 
However, according to the CIA Factbook, the agricul-
tural production which is mentioned above is equal to 
1.7 percent of GDP. Besides, France is a net agricultural 
products exporter. France which mainly exports to EU 
countries also imports mainly from EU countries. The 
primary agricultural products which France produces 
are grains – wheat in particular, sugar beet, potato and 
grapes. 52.7 percent of the country’s territory is agri-
cultural lands and 29 percent is forestland. The rate of 
arable land in the country is 33 percent. 

According to the data of CIA Factbook, 48 percent of 
Germany is agricultural lands and 31.8 percent is forest-
land. The rate of arable lands is 34.1 percent. The share 
of agriculture in the country’s economy is 0.7 percent. 
This rate is 30.4 percent in industry and 68.9 percent in 
services industry. Primary agricultural products which 
are produced are wheat, barley, potato, sugar beet and 
cabbage. 

According to the data of United Nations Food and 
Agriculture Organization (FAO), 90 percent of German 
agricultural enterprises are run by families. These farms 
cover two third of agricultural lands in Germany. Ger-
man government supports the production variety of 
family farms in order to ensure stability and be success-
ful in agricultural production.  These family farms have 
also a significant role in realization of EU-CAP policies 
between 2014 and 2020.  Therefore the government 
grants 50 euro for every 30 decare of their farms. 

GRAIN PRODUCTION IN FRANCE 
Wheat is the foremost product among the agricultur-

al products which are produced in France as in many 
countries. According to the data of United Nations Food 
and Agriculture Organization (FAO), wheat production 
amount of the country is 32-40 million tons between 
2004/05 and 2014/15 seasons. The lowest production 
amount from 2004/05 to 2013/14 season is 32.8 mil-
lion tons in 2007/08 season. The highest production 
amount is recorded as 40.3 million tons in 2012/13 
season. According to the data of FAO, wheat produc-
tion of France which was 35.9 million tons in 2011/12 
season increased to 40.3 million tons in 2012/13 sea-
son. In 2013/14 season, the production declined to 
38.6 million tons. Although humid air caused the har-

mektedir. Ülke topraklarının yüzde 52,7’sini tarım alanla-
rı, yüzde 29’unu ise ormanlar oluşturmaktadır. Ülkedeki 
sürülebilir arazi oranı ise yüzde 33’tür. Aynı zamanda, 
Fransa net bir tarımsal ürünler ihracatçısıdır. Ağırlıklı 
olarak AB ülkelerine ihracat gerçekleştiren Fransa, yine 
ağırlıklı olarak AB ülkelerinden ithalat yapmaktadır. Ül-
kede ağırlıklı olarak üretimi gerçekleştirilen ürünler ise 
buğday başta olmak üzere tahıllar, şeker pancarı, pata-
tes ve üzümdür. 

CIA Factbook verilerine göre Almanya topraklarının da 
yüzde 48’ini tarım alanları, yüzde 31,8’ini ormanlar oluş-
turmaktadır. Ülkedeki sürülebilir arazi oranı ise yüzde 
34,1’dir. Tarımın ülke ekonomisindeki payı yüzde 0,7’dir. 
Bu oran sanayide yüzde 30,4, hizmetler sektöründe ise 
yüzde 68,9’dur. Üretimi yapılan başlıca tarım ürünleri ise 
buğday, arpa, patates, şeker pancarı ve lahanadır. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri-
ne göre Almanya’daki tarımsal işletmelerin yüzde 90’ı ai-
leler tarafından işletilen bireysel çiftliklerden oluşmakta-
dır. Bu çiftlikler Almanya’daki tarımsal alanların yaklaşık 
üçte ikisine hâkimdir. Alman hükümeti tarımsal üretimde 
istikrar ve başarı sağlamak için aile çiftliklerinin üretim-
deki çeşitliliğine özellikle destek olmaktadır. Söz konusu 
aile çiftlikleri aynı zamanda 2014 ve 2020 yılları arasında 
EU-CAP politikalarının da hayata geçirilmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Bu sebeple topraklarının her 30 hekta-
rı için devletten yıllık olarak 50 Euro yardım alırlar. 

FRANSA’DA TAHIL ÜRETİMİ
Birçok ülkede olduğu gibi Fransa’da da üretilen tahıl 

ürünleri arasında buğday öne çıkmaktadır. Birleşmiş Mil-
letler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre ül-
kenin buğday üretimi 2004/05 ve 2014/15 sezonları ara-
sında 32 ile 40 milyon arasında seyretmektedir. 2004/05 
sezonundan 2013/14 sezonuna kadar en düşük üretim 
miktarı 32,8 milyon tonla 2007/08 sezonunda, en yük-
sek üretim ise 40,3 milyon tonla 2012/13 sezonunda 
gerçekleşmiştir. FAO verilerine göre 2011/12 sezo-
nunda 35,9 milyon ton olarak gerçekleşen Fransa’nın 
buğday üretimi, 2012/13 sezonunda 40,3 milyon tona 
yükselmiştir. 2013/14 sezonunda ise üretim 38,6 mil-
yon tona gerilemiştir. Her ne kadar nemli hava 2014/15 
sezonunda hasadı geciktirmiş, zarar vermiş ve kaliteyi 
düşürmüş olsa da öngörülerin aksine verim açısından 
koşullar iyi geçmiştir. Ülkenin buğday üretiminden alınan 
verim 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 61 bin ve 
75 bin hektogram(hg)/ha arasındadır. En yüksek veri-
me 75,9 bin hg/ha ile 2012/13 sezonunda ulaşılmıştır. 
Hasat alanlarına bakıldığındaysa 2004/05 sezonundan 
2013/14 sezonuna kadar en yüksek rakama 5,931 mil-
yon hektar ile 2012/13 sezonunda ulaşılmıştır. 2014/15 
sezonunda ise 5,296 milyon hektar alanda buğday eki-
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vest to delay, damaged it and decreased the quality in 
2014/15 season conditions were good for yields con-
trary to the forecasts. Wheat yield is between 61 thou-
sand and 75 thousand hectogram (hg)/ha between 
2004/05 and 2013/14 season. The highest yield rate is 
obtained with 75.9 hg/ha in 2012/13 season. Regard-
ing the harvested area between 2004/05 and 2013/14 
seasons, the highest number was obtained with 5.931 
million ha in 2012/13 season. In 2014/15 season also, 
France which cultivated wheat on an area of 5.296 mil-
lion hectare increased wheat production to 38.9 million 
tons due to increase in yields although cultivation area 
has reduce. 

Another important product in France’s grain pro-
duction is corn. Corn production which did not show 
a steady graphic between 2004/05 and 2007/08 sea-
sons has been around 15 million tons since 2008/09. 
Corn production, which was around 15.8 million tons 
in 2008/09 season, decreased to 15.2 million tons in 
2009/10 season and 13.9 million tons in 2010/11 sea-
son. Increasing again in 2011/12 season, corn pro-
duction rose to 15.9 million tons and was recorded as 

mi gerçekleştiren Fransa, önceki sezona kıyasla üretim 
alanını daraltmasına rağmen verimlilikteki artış nedeniyle 
buğday üretimini 38,9 milyon tona çıkarmıştır. 

Fransa’nın tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün 
mısırdır. 2004/05 ve 2007/08 sezonları arasında istik-
rarlı bir grafik çizmeyen mısır üretimi, 2008/09 sezonun-
dan itibaren 15 milyon ton dolaylarında gerçekleşmeye 
başlamıştır. Buna göre, 2008/09 sezonunda 15,8 mil-
yon ton olan mısır üretimi, 2009/10 sezonunda 15,2 
milyon tona; 2010/11 sezonunda ise 13,9 milyon tona 
kadar gerilemiştir. 2011/12 sezonunda tekrar yükselişe 
geçen mısır üretimi 15,9 milyon tona çıkmış, 2012/13 
sezonundaysa 15,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
2013/14 sezonunda 15 milyon ton civarında seyreden 
ülkenin mısır üretimi, 2014/15 sezonunda 15,8 milyon 
tona ulaşmıştır. 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 
en yüksek verime 100 bin hg/ha ile 2014/15 sezonunda, 
en yüksek hasat alanına da 1,848 milyon hektar ile yine 
2014/15 sezonunda ulaşılmıştır. 

Fransa’da üretimi yoğun olarak gerçekleştirilen bir di-
ğer ürün ise arpadır. Arpa üretimi 2004/05 ve 2014/15 
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AVANTAJLARI:
1) Mikro hammaddelerin katımı makro hammaddeler gibi kolaylaşır. 
2) Yem parti süreci 1 ila 2 dakika kısalır.
3) İş yerinde premiks hazırlama, stok ve paket taşıma, 
paketleme, ambalaj malzemesi, insan ile karıştırıcıya 
hammadde katımı işçiliğinin giderleri olmaz.
4) Büyük hacimlerdeki premiks alımı ve taşıma giderleri kalkar.
5) Konsantre mikro hammaddelerin alım fiyatı düşer.
6) Mikro hammaddelerin katım hassasiyeti ve yem kalitesi yükselir. 
7) Daha kolay ve doğru stok envanteri yapılabilir.
8) Mikro hammadde ve premikslere ayrılan alan kazanılır.
9)Ambalaj malzemesinin tekrar kullanılmasından kaynaklanan 
konteminasyon önlenir. 
10)Çalışanların sağlığa zararlı maddelere teması ve bunları 
soluması engellenir.
11)Çevrenin ve iş yerinin kirlenmesi önlenir.
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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
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15.6 million tons in 2012/13 season. Corn production 
amount of the country which was around 15 million tons 
reached to 15.8 million tons in 2014/15 season. The 
highest yield between 2004/05 and 2014/15 season 
was obtained with 100 thousand hg/ha in 2014/15 sea-
son and the largest harvested area was 1.848 million ha 
again in 2014/15 season. 

Another product which is mainly produced in France 
is barley. Barley production was recorded as between 
8.7 and 12.8 million tons from 2004/05 to 2014/15 sea-
son. The lowest production amount between 2004/05 
and 2014/15 season was 8.7 million tons in 2011/12 
season and the highest production amount was 12.8 
million tons in 2009/10 season. Barley production of 
France which was 11.3 million tons in 2012/13 season 
increased to 10.3 million tons in 2013/14 season and 
11.7 million tons in 2014/15 season. Barley yield was 
55-68 thousand hg/ha between 2004/05 and 2014/15 
seasons. The harvested area also varied between 1.5 
million and 1.8 million ha. 

The other cereals which France produces are oats, 
sorghum, rye, millet and rice. Oats production was re-
corded as 318 thousand tons in 2011/12 season and 
this amount increased to 400 thousand tons in 2012/13 
season, 432 thousand tons in 2013/14 season and 443 
thousand tons in 2014/15 season. Sorghum production 
of France varied from 230 thousand tons to 397 thou-
sand tons between 2004/05 and 2014/15 seasons. It is 
seen that rye production varied from 119 thousand to 
170 thousand tons in the same seasons; millet produc-
tion varied between 20 thousand and 40 thousand tons; 
rice production varied between 82 thousand and 138 
thousand tons. 

GRAIN PRODUCTION IN GERMANY 
Wheat is the primary grain among the agricultural 

products which are produced in Germany as in France. 
According to the data of United Nations Food and Ag-
riculture Organization (FAO), wheat production of the 
country has been recorded as 20 and 27 million tons 
between 2004/05 and 2014/15 seasons. From 2004/05 
to 2014/15 season, the lowest production amount was 
recorded as 20.8 million tons in 2007/08 season and 
the highest production amount was recorded as 27.7 
million tons in 2014/15 season. 

According to the data of FAO, wheat production of 
Germany which was recorded as 22.782 million tons 
in 2011/12 season increased to 22.4 million tons in 
2012/13 season. The production amount which de-
clined to 25 million tons in 2013/14 season reached to 
the highest amount of the last ten years with 27.7 mil-

sezonları arasında 8,7 ile 12,8 milyon arasında seyret-
miştir. 2004/05 sezonundan 2014/15 sezonuna kadar 
en düşük üretim miktarı 8,7 milyon tonla 2011/12 sezo-
nunda, en yüksek üretim ise 12,8 milyon tonla 2009/10 
sezonunda gerçekleşmiştir. 2012/13 sezonunda 11,3 
milyon ton olarak gerçekleşen Fransa’nın arpa üretimi, 
2013/14 sezonunda 10,3 milyon tona, 2014/15 sezo-
nunda ise 11,7 milyon tona yükselmiştir. 2004/05 ve 
2014/15 sezonları arasında arpadan alınan verimin 55 
bin ve 68 bin hg/ha arasında, hasat alanının ise 1,5 mil-
yon ile 1,8 milyon hektar arasında değiştiği görülmek-
tedir. 

Fransa’nın üretimini gerçekleştirdiği diğer hububat 
ürünleri ise yulaf, sorgum, çavdar, darı ve pirinçtir. Yu-
laf üretimi 2011/12 sezonunda 318 bin ton olarak ger-
çekleşmiş, bu miktar 2012/13 sezonunda 400 bin tona, 
2013/14 sezonunda 432 bin tona, 2014/15 sezonunda 
ise 443 bin tona yükselmiştir. Fransa’nın sorgum üretimi 
2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 230 bin ton ve 
397 bin ton arasında değişmektedir. Çavdar üretiminin 
aynı sezonlar arasında 119 bin ve 170 bin ton arasında, 
darı üretiminin 20 bin ile 40 bin ton arasında ve pirinç 
üretiminin ise 82 bin ile 138 bin ton arasında değiştiği 
görülmektedir.

ALMANYA’DA TAHIL ÜRETİMİ
Fransa’da olduğu gibi Almanya’da da üretilen tahıl 

ürünleri arasında buğday öne çıkmaktadır. Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre 
ülkenin buğday üretimi 2004/05 ve 2014/15 sezonla-
rı arasında 20 ile 27 milyon ton arasında seyretmekte-
dir. 2004/05 sezonundan 2014/15 sezonuna kadar en 
düşük üretim miktarı 20,8 milyon tonla 2007/08 sezo-
nunda, en yüksek üretim ise 27,7 milyon tonla 2014/15 
sezonunda gerçekleşmiştir. FAO verilerine göre 2011/12 
sezonunda 22,782 milyon ton olarak gerçekleşen 
Almanya’nın buğday üretimi, 2012/13 sezonunda 22,4 
milyon tona yükselmiştir. 2013/14 sezonunda ise üretim 
25 milyon tona gerileyen üretim, 2014/15 sezonunda 
son 10 yılın en yüksek rakamı olan 27,7 milyon tona 
ulaşmıştır. Ülkenin buğday üretiminden alınan verim 
2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 69,6 bin ve 86,2 
bin hg/ha arasındadır. En yüksek verime 86,2 bin hg/ha 
ile 2014/15 sezonunda ulaşılmıştır. Hasat alanlarına ba-
kıldığındaysa 2004/05 sezonundan 2014/15 sezonuna 
kadar en yüksek rakama 3,297 milyon ha ile 2010/11 
sezonunda ulaşılmıştır.

Almanya’nın tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün 
arpadır. 2004/05 ve 2010/11 sezonları arasında 10 ve 
12 milyon ton dolaylarında gerçekleşen mısır üretimi, 
2011/12 sezonunda 8,7 milyon tona gerilemiş, 2012/13 
sezonunda tekrar yükselişe geçmiş ve 10,3 milyon 
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lion tons in 2014/15 season. Wheat yield is 69.6 and 
86.2 thousand hg/ha between 2004/05 and 2014/15 
seasons. The highest yield was obtained with 86.2 
thousand hg/ha in 2004/05 season. Considering har-
vested area, the highest number between 2004/05 and 
2014/15 seasons was reached with 3.297 million tons 
in 2010/11 season. 

Another primary product in Germany’s grain produc-
tion is barley. Corn production which was recorded as 
10-12 million tons between 2004/05 and 2010/11 de-
clined to 8.7 million tons in 2011/12 season, increased 
again in 2012/13 season and reached to 10.3 million 
tons. The barley production amount in 2013/14 season 

ton olarak gerçekleşmiştir. 2013/14 sezonunda 10,3 
milyon ton seviyesinde gerçekleşen ülkenin arpa üre-
timi, 2014/15 sezonunda 11,5 milyon tona ulaşmıştır. 
2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında en yüksek ve-
rime 65,8 bin hg/ha ile 2013/14 sezonunda, en yüksek 
hasat alanına ise 2 milyon hektar ile 2006/07 sezonunda 
ulaşılmıştır.

Almanya’da üretimi yoğun olarak gerçekleştirilen bir 
diğer ürün ise mısırdır. Mısır üretimi 2004/05 ve 2014/15 
sezonları arasında 3,2 ile 5,5 milyon ton arasında seyret-
miştir. 2004/05 sezonundan 2014/15 sezonuna kadar 
en düşük üretim miktarı 3,2 milyon tonla 2006/07 sezo-
nunda, en yüksek üretim ise 5,5 milyon tonla 2012/13 
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which is 10.3 million tons reached 11.5 million tons in 
2014/15 season. The highest yield between 2004/05 
and 2014/15 was obtained with 65.8 thousand hg/ha 
in 2013/14 season and the largest harvested area was 
recorded with 2 million ha in 2006/07 season. 

Another product which is mainly produced in Ger-
many is corn. Corn production was recorded as be-
tween 3.2 and 5.5 from 2004/05 to 2014/15 season. 
The lowest production amount from 2004/05 season 
to 2014/15 season was obtained with 3.2 million tons 
in 2006/07 season and the highest production amount 
was obtained with 5.5 million tons in 2012/13 season. 
Germany’s corn production which was recorded as 5.5 
million tons in 2012/13 season increased to 4.3 million 
tons in 2013/14 season and increased in 2014/15 sea-
son by reaching to 5.1 million tons. The corn yield be-
tween 2004/05 and 2014/15 seasons was 80 thousand 
and 106.8 thousand hg/ha; harvested area also varied 
between 401 thousand and 526 thousand ha. 

Other grain products which Germany produces are 
oats and rye. Oats production was recorded as 627 
thousand tons in 2011/12 season and this amount in-
creased to 756 thousand tons in 2012/13 season, de-
creased to 627 thousand tons in 2013/14 season and 
remained on this level in 2014/15 season. Rye produc-
tion of Germany varied between 2.5 and 4.6 million tons 
from 2004/05 to 2014/15 season. The Rye production 
amount which is 3.8 million tons in 2012/13 season in-
creased to 4.6 million tons in 2013/14 season and then 
declined to 3.8 million tons in 2014/15 season.  

sezonunda gerçekleşmiştir. 2012/13 sezonunda 5,5 
milyon ton olarak gerçekleşen Almanya’nın mısır üretimi, 
2013/14 sezonunda 4,3 milyon tona gerilemiş, 2014/15 
sezonunda ise yeniden yükselişe geçmiş ve 5,1 milyon 
tona ulaşmıştır. 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 
mısırdan alınan verimin 80,3 bin ve 106,8 bin hg/ha ara-
sında, hasat alanınınsa 401 bin ile 526 bin ha arasında 
değiştiği görülmektedir. 

Almanya’nın üretimini gerçekleştirdiği diğer hububat 
ürünleri ise yulaf ve çavdardır. Yulaf üretimi 2011/12 
sezonunda 627 bin ton olarak gerçekleşmiş, bu miktar 
2012/13 sezonunda 756 bin tona yükselmiş, 2013/14 
sezonundaysa 627 bin tona gerilemiş ve 2014/15 se-
zonunda yine bu seviyede kalmıştır. Almanya’nın çavdar 
üretimi de 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 2,5 
ile 4,6 milyon ton arasında değişmektedir. 2012/13 se-
zonunda 3,8 milyon ton olan çavdar üretimi, 2013/14 
sezonunda 4,6 milyon tona yükselmiş, 2014/15 sezo-
nunda ise 3,8 milyon tona gerilemiştir. 

FRANSA’DA TAHIL TİCARETİ 
Fransa’nın tahıl ticaretinde önde gelen tahıl ürünü, 

üretimde olduğu gibi buğdaydır. Ülkenin buğday bazın-
da gerçekleştirdiği ihracatın miktarı FAO verilerine göre 
2004/05 sezonunda 14,8 milyon ton iken 2009/10 se-
zonunda 16,8 milyon tona ulaşmıştır. 21 milyon ton ile 
en yüksek buğday ihracatı seviyesine 2009/10 sezonun-
da ulaşan Fransa, 2011/12 sezonunda 20,3 milyon ton 
buğday ihraç etmiş, 2012/13 sezonunda bu miktarı 16,4 
milyon tona düşürmüştür. 2013/14 sezonu buğday ihra-
cat miktarı ise 19,6 milyon tondur. 2013/14 sezonunda 
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GRAIN TRADE IN FRANCE 
The foremost product in France’s grain trade is wheat 

as in production. According to the data of FAO, export 
amount of the country on wheat basis reached 16.8 
million tons in 2009/10 season while it was 14.8 mil-
lion tons in 2004/05 season. France which has reached 
the highest wheat export amount with 21 million tons in 
2009/10 season exported 20.3 million tons of wheat and 
decreased this amount to 16.4 million tons in 2012/13 
season. Wheat export amount in 2013/14 was 19.6 mil-
lion tons. The value of exports in 2013/14 season is 6.1 
million tons. 

Corn is following wheat in exports. France which ex-
ported 4.7 and 7.3 million tons of corn between 2004/05 
and 2013/14 seasons has kept its export amount above 
6 million ton level. France exported 6.2 million tons of 
corn in 2011/12, 2012/13 and 2013/14 seasons.

Barley export remains close to corn export. From 2004/05 
to 2013/14, between 4.2 and 6.4 million tons of barley was 
exported. The highest barley export was obtained with 6.4 
million tons in 2013/14 season and the lowest export amount 
was obtained with 4.2 million tons in 2006/07 season. 

Rice, oats and rye export of France remain below 
100 thousand tons. Therefore, France which exported 

ihracatın değer olarak karşılığı ise 6,1 milyon dolardır.

İhracatta buğdayı mısır takip etmektedir. 2004/05 ve 
2013/14 sezonları arasında 4,7 ile 7,3 milyon ton ara-
sında mısır ihraç eden Fransa, 2008/09 sezonundan iti-
baren mısır ihracatını 6 milyon tonun üzerinde tutmuştur. 
Fransa 2011/12, 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında 6,2 
milyon ton mısır ihracatı gerçekleştirmiştir. 

Arpa ihracatı da mısır ihracatıyla yakın rakamlar iz-
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74 thousand tons of rice in 2011/12 season decreased 
this amount to 55 thousand tons in 2012/13 season. 
Rice export which was realized in 2013/14 season was 
67 thousand tons. France exported 67 thousand tons 
of oats in 2011/12 season; decreased this amount to 
25 thousand tons in 2012/13 season; and increased it 
to 50 thousand tons in 2013/14 season. Rye export is 
recorded as low. Between 2011/12 and 2013/14 sea-
sons, 20 and 35 thousand tons of rye was exported. 

Leading product in France’s grain import is corn and 
rice. The highest corn import amount was reached with 
892 thousand tons in 2007/08 season. Between 2009/10 
and 2010/11 seasons, it was recorded as 345-348 thou-
sand tons and this amount increased to 481 thousand 
tons in 2011/12 season. France which imported 426 
thousand tons of corn in 2012/13 season increased this 
amount to 535 thousand tons in 2013/14 season. An-
other imported grain product is rice. Between 2004/05 
and 2013/14 seasons, around 400 thousand tons of rice 
was imported and this amount did not decline below 400 
thousand tons and did not exceed 500 thousand tons. 
Wheat import follows rice import. France imported 519 
thousand tons of wheat in 2011/12 season; increased 
this amount to 284 thousand tons in 2012/13 season. 
Imported wheat amount in 2013/14 season was 311 
thousand tons.  Wheat flour export of France is between 
600 thousand and 800 thousand tons. According to the 
data of FAO wheat flour export which was realized as 
776 thousand tons in 2004/05 season remained around 
700 thousand tons until 2011/12 season; declined to 
680 thousand tons and then to 650 thousand tons in the 

lemektedir. 2004/05 ve 2013/14 sezonları arasında 
4,2-6,4 milyon ton arpa ihracatı gerçekleştirilmiştir. En 
yüksek arpa ihracatına 6,4 milyon ton ile 2013/14 sezo-
nunda, en düşük ihracat miktarına ise 4,2 milyon ton ile 
2006/07 sezonunda ulaşılmıştır. 

Fransa’nın pirinç, yulaf ve çavdar ihracatı 100 bin to-
nun altında kalmaktadır. Buna göre, 2011/12 sezonunda 
74 bin ton pirinç ihraç eden Fransa, 2012/13 sezonunda 
bu miktarı 55 bin tona düşürmüştür. 2013/14 sezonun-
da gerçekleşen pirinç ihracatı ise 67 bin tondur. Fransa 
2011/12 sezonunda 67 bin ton yulaf ihracatı gerçekleş-
tirmiş, 2012/13 sezonunda bu miktarı 25 bin tona dü-
şürmüş, 2013/14 sezonunda ise tekrar artırarak 50 bin 
tona çıkarmıştır. Çavdar ihracatında da düşük rakamlar 
söz konusudur. 2011/12 ve 2013/14 sezonları arasında 
20 ile 35 bin ton arasında çavdar ihracatı yapılmıştır. 

Fransa’nın hububat ithalatında önde gelen ürünler mısır 
ve pirinçtir. Mısır ithalatında en yüksek miktara 892 bin ton 
ile 2007/08 sezonunda ulaşılmıştır. Ülkenin mısır ithalatı 
2009/10 ve 2010/11 sezonlarında 345-348 bin ton ola-
rak gerçekleşmiş, 2011/12 sezonunda bu miktar 481 bin 
tona yükselmiştir. 2012/13 sezonunda 429 bin ton mısır 
ithal eden Fransa, bu miktarı 2013/14 sezonunda 535 bin 
tona yükseltmiştir. İthal edilen bir diğer önemli ürün ise 
pirinçtir. Pirinç ithalatında 2004/05 ve 2013/14 sezonları 
arasında 400 bin ton dolaylarında ithalat gerçekleştirilmiş, 
bu miktar 400 bin tonun altına düşmemekle birlikte 500 bin 
tonu da aşmamıştır. Pirinci buğday takip etmektedir. Fran-
sa 2011/12 sezonunda 519 bin ton buğday ithal etmiş, 
bu miktarı 2012/13 sezonunda 284 bin tona çıkarmıştır. 
2013/14 sezonunda ithal edilen buğday miktarı ise 311 bin 
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same season. The wheat flour import remains between 
200 and 300 thousand tons. 

GRAIN TRADE IN GERMANY
The leading product in grain trade of Germany is 

wheat. According to the data of FAO, wheat import 
amount of the country reached to 7 million tons in 
2008/09 season while it was 3.9 million tons in 2004/05 
season. Germany which reached the highest wheat ex-
port amount with 9.6 million tons in 2009/10 season 
exported 6.9 million tons in 2012/13 season and 8.2 
million tons in 2013/14 season. The second most impor-
tant grain which is exported is barley. Between 2005/06 
and 2013/14 seasons, the highest barley export amount 
was reached with 2.9 million tons in 2005/06 season. 
The lowest export amount was also reached with 1.1 
million tons in 2009/10 season. Barley export amount 
which was realized in 2013/14 season is 2.851 million 
tons. Corn export follows barley export. France reached 
the highest wheat export amount with 1.072 million 
tons in 2012/13 season. Corn export amount which 
was realized in 2013/14 season is 864 thousand tons. 
Between 2004/05 and 2006/07, rye export was realized 
above 1 million tons. This amount remained as 354-583 
thousand tons between 2007/08 and 2010/11 seasons. 
Decreasing in the following seasons, the rye export 

tondur. Fransa’nın buğday unu bazında gerçekleştirdiği ih-
racat ise 600 ile 800 bin ton arasındadır. FAO verilerine 
göre 2004/05 sezonunda 776 bin ton seviyelerinde ger-
çekleşen buğday unu ihracatı, 2011/12 sezonuna kadar 
700 bin ton civarında kalmış, ancak söz konusu sezon 
itibariyle önce 680 bin tona, ardından da 650 bin ton civa-
rına gerilemiştir. Bu ihracat miktarına karşılık buğday unu 
ithalatı 200 ile 300 bin ton arasında kalmaktadır.

ALMANYA’DA TAHIL TİCARETİ
Almanya’nın tahıl ticaretinde önde gelen ürün buğ-

daydır. Ülkenin buğday bazında gerçekleştirdiği ihraca-
tın miktarı FAO verilerine göre 2004/05 sezonunda 3,9 
milyon ton iken 2008/09 sezonunda 7 milyon tona ulaş-
mıştır. 9,6 milyon ton ile 2009/10 sezonunda en yüksek 
buğday ihracatı seviyesine ulaşan Almanya, 2012/13 
sezonunda 6,9 milyon ton, 2013/14 sezonunda ise 8,2 
milyon ton buğday ihraç etmiştir. İhracatı gerçekleştiri-
len ikinci büyük ürün ise arpadır. 2005/06 ve 2013/14 
sezonları arasında en yüksek arpa ihracatına 2,9 milyon 
ton ile 2005/06 sezonunda, en düşük ihracat miktarına 
ise 1,1 milyon ton ile 2009/10 sezonunda ulaşılmıştır. 
2013/14 sezonunda gerçekleştirilen arpa ihracatı mik-
tarı ise 2,8 milyon tondur. İhracatta arpayı mısır izlemek-
tedir. Fransa en yüksek mısır ihracatını 1 milyon ton ile 
2012/13 sezonunda gerçekleştirmiştir. 2013/14 sezo-
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which showed a decline decreased to 224 thousand 
tons in 2011/12 season and to 214 thousand tons in 
2012/13 season. It increased again in 2013/14 season 
and reached 426 thousand tons. 

Germany imported 1.4 and 2.5 million tons of wheat in 
2005/06 and 2008/09 seasons. Germany which increased 
this amount to 4 million tons in 2009/10 season imported 
3.9 million tons of wheat in 2010/11 season and 4.4 million 
tons of wheat in 2011/12 season. Imported wheat amount 
in 2013/14 season is 3.8 million tons. Corn import follows 
wheat import. Corn import which was recorded as 1.8-
1.9 million tons in 2008/09 and 2011/12 season was also 
recorded as 2.2 million tons in 2012/13 season and 2.1 
million tons in 2013/14 season. For barley which is another 
important imported product, import amount was around 
1-1.4 million tons. Germany which imported more than 1.4 
million tons of barley in 2012/13 season decreased this 
amount to 1.1 million tons in 2013/14 season. 

Germany imports flour in a significant amount as well 
as importing wheat. According to the data of FAO, wheat 
flour export amount of Germany is around 500 thou-
sand and 800 thousand tons. Being realized around 
570 thousand tons in 2004/05 season, wheat flour ex-
port amount reached to 658 thousand tons in 2011/12 
season. Continuing in the following seasons, wheat flour 
export reached to 723 thousand tons in 2012/13 season 
and 771 thousand tons in 2013/14 season. Wheat flour 
import also remained around 90 and 170 thousand tons. 

FLOUR INDUSTRY IN FRANCE AND GERMANY 
According to the data of Statistics Report 2014 (Fiche 

Statistiques – 2014) published by The French Milling 
Association (ANMF), there are 372 enterprises and 439 
production plant producing flour in France.  275 of 439 

nunda gerçekleştirilen mısır ihracat miktarı ise 864 bin 
tondur. Çavdar ihracatında 2004/05 ve 2006/07 sezon-
ları arasında 1 milyon tonun üzerinde ihracat gerçek-
leştirilirken, 2007/08 ve 2010/11 sezonları arasında bu 
miktar 354 ile 583 bin ton arasında kalmıştır. Sonraki 
sezonlarda daha da düşen çavdar ihracatı, 2011/12 
sezonunda 224 bin tona, 2012/13 sezonunda ise 214 
bin tona gerilemiştir. 2013/14 sezonunda ise tekrar artış 
göstermiş ve 426 bin tona çıkmıştır. 

Almanya 2005/06 ve 2008/09 sezonları arasında 1,4 
ve 2,5 milyon ton dolaylarında buğday ithalatı gerçek-
leştirmiştir. 2009/10 sezonunda bu miktarı 4 milyon tona 
çıkaran Almanya, 2010/11 sezonunda 3,9 milyon ton, 
2011/12 sezonunda 4,4 milyon ton buğday ithal etmiş-
tir. 2013/14 sezonunda ithal edilen buğday miktarı ise 
3,8 milyon tondur. İthalatta buğdayı mısır takip etmek-
tedir. 2008/09 ve 2011/12 sezonları arasında 1,8 ile 1,9 
milyon ton arasında gerçekleşen mısır ithalatı, 2012/13 
sezonunda 2,2 milyon ton, 2013/14 sezonunda ise 2,1 
milyon ton olarak kaydedilmiştir. Bir diğer önemli ithalat 
ürünü arpada da 2008/09 ve 2013/14 sezonları arasın-
da 1 milyon tonun üzerinde ithalat gerçekleştirilmiştir. 
2012/13 sezonunda 1,4 milyon ton arpa ithal eden Al-
manya, bu miktarı 2013/14 sezonunda 1,1 milyon tona 
düşürmüştür. 

Almanya buğdayın yanı sıra önemli oranda un ihracatı 
da gerçekleştirmektedir. FAO verilerine göre Almanya’nın 
buğday unu bazında gerçekleştirdiği ihracat 500 ile 800 
bin ton arasındadır. 2004/05 sezonunda 570 bin ton se-
viyelerinde gerçekleşen buğday unu ihracatı, 2011/12 
sezonunda 658 bin tona ulaşmıştır. Sonraki sezonlarda 
artışı devam eden buğday unu ihracatı, 2012/13 sezo-
nunda 723 bin tona, 2013/14 sezonunda 771 bin tona 
ulaşmıştır. Bu ihracat miktarına karşılık buğday unu itha-
latı 90 ile 170 bin ton arasında kalmaktadır.

FRANSA VE ALMANYA’DA UN ENDÜSTRİSİ
Fransız Değirmenciler Organizasyonu’nun (ANMF) ya-

yımladığı 2014 İstatistikler Belgesine (Fiche Statistiques 
– 2014) göre Fransa genelinde un üreten toplam 372 
işletme ve 439 üretim tesisi bulunmaktadır.  439 üre-
tim tesisinden 275’i toplam un üretiminin yüzde 92’sini 
gerçekleştirmektedir. Fransız değirmencilik endüstrisinin 
2014 yılında 475, 689 tonluk ihracat miktarı da dahil 
olmak üzere 4,27 milyon ton un üretebilmek için 5,45 
milyon ton buğday kullandığı belirtilmektedir. Söz ko-
nusu üretimden elde edilen gelir, 205 milyon Euro'luk 
ihracat miktarı da dahil olmak üzere toplam 2,05 milyar 
Euro’dur. Fransa’da 2010 ve 2011 yıllarında 4,37 milyon 
ton un üretimi gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında ülkedeki 
üretim ünitelerinin miktarı 456 olarak belirtilirken bu ra-
kam 2011 yılında 450’dir. 2012 yılında 441 üretim ünite-
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production plants realize 92 percent of total flour pro-
duction. It is stated that French milling industry used 
5.45 million tons of wheat in order to produce 4.27 mil-
lion tons of flour including the 2014 export amount of 
475.689 tons. The income of this production is 2.05 bil-
lion euro including the export value of 205 million euro. 

4.37 million tons of flour was produced in France be-
tween 2010 and 2011. While the number of production 
plants in the country was 456 in 2010 it decreased to 450 
in 2011. It is also stated that 441 production units pro-
duced 4.36 million tons of flour in 2012; 435 production 
units produced 4.38 million tons in 2013; 439 production 
units produced 4.27 million tons in 2014.  With these 
numbers, french milling industry which employs 6000 
people ranks second in Europe and tenth in the world. 

62.4 percent of 3.87 million ton flour produced in 
2014 was used in bread production, 28.2 percent was 
used for biscuits industry, 5.3 percent was used for ani-
mal feed and starch production, 2.2 percent was used 
for export products, and 1.6 percent was also pack-
aged in small bags and launched to the market. 

France exported 475 thousand 689 tons of flour to 
more than 90 countries in 2014. 62.8 percent of ex-
ported flour was sent to Africa, 32.4 percent was sent 
to EU countries, 7.8 percent was sent to the other re-
gions. Among the African countries, Angola has the 
largest share with 39.8 percent.  Among EU countries, 
Ireland has the largest share with 7.5 percent. Flour ex-
port amount of France was 277 thousand 474 tons in 
2014. 97 percent of this amount is imported from EU 
countries. 71 percent of 277 thousand tons is imported 
from Germany, 15 percent is imported from Belgium, 
3,4 percent is imported from Spain, 3.2 percent is im-
ported from Luxemburg, 2.3 percent is imported from 
Italy and 1.8 percent is imported from England. 

According to the data of German Milling Association (Ver-
band Deutscher Mühlen), Germany processes nearly 8.2 
million tons of grains per annum. 7.8 million tons of this is 
wheat and rye to be used in bread production. According 
to the data of the association, the country produces ap-
proximately 5.7 million tons of wheat flour and 650 thou-
sand tons of rye flour; the country also obtains 300 thou-
sand tons of products with the process of durum wheat. It 
is also stated that mostly the southern states of Germany 
such as Bavaria, Baden Württemberg, Rhineland-Palatinate 
and Saarland are active in milling area and an average mill 
produces 40 thousand tons of flour per annum. 

The number of the mills in the country changes gradu-
ally. There were 19 thousand mills in 1950 and 2.500 mills 

sinin 4,36 milyon ton, 2013 yılında 435 üretim ünitesinin 
4,38 milyon ton, 2014 yılındaysa 439 üretim ünitesinin 
4,27 milyon ton un ürettiği ifade edilmektedir. Toplam 
6000 kişinin istihdam edildiği Fransız değirmencilik sek-
törü, bu rakamlarla un üretiminde Avrupa’da ikinci, dün-
ya genelinde ise onuncu sırayı almaktadır. 

2014 yılında üretilen 3,87 milyon ton unun yüzde 
62,4’ü ekmek üretiminde, yüzde 28,2’si bisküvi endüst-
risinde,  yüzde 5,3’ü hayvan yemi ve nişasta üretiminde, 
yüzde 2,2’si ihracat ürünlerinde kullanılmış, yüzde 1,6’sı 
ise küçük ambalajlarda paketlenerek piyasaya sürül-
müştür. 

Fransa’nın un ihracatında giderek azalan miktarlar söz 
konusudur. 2004/05 ve 2010/11 sezonları arasında 700 
bin ton dolaylarında un ihraç eden Fransa bu miktarı 
2011/12 sezonunda 681 bin tona, 2012/13 sezonunda 
651 bin tona, 2013/14 sezonunda ise 656 bin tona dü-
şürmüştür. Buna karşılık un ithalatında artış gözlenmek-
tedir. 2004/05 ve 2011/12 sezonlarında 201-253 bin 
tona arasında un ithal eden Fransa bu miktarı 2012/13 
sezonunda 285 bin tona, 2013/14 sezonunda ise 293 
bin tona çıkarmıştır. 

Fransa, 2014 yılında dünya genelinde 90’dan fazla ülkeye 
toplam 475 bin 689 ton un ihraç etmiştir. İhraç edilen unun 
yüzde 62,8’i Afrika ülkelerine, yüzde 32,4’ü AB ülkelerine ve 
yüzde 7,8’i ise diğer bölgelere gitmiştir. Afrika ülkeleri ara-
sında en yüksek pay yüzde 39,8 ile Angola’ya aittir. AB ülke-
leri arasında ise, yüzde 7,5 ile en yüksek pay İrlanda’ya aittir. 
Fransa’nın 2014 yılında ithal ettiği un miktarı ise 277 bin 474 
tondur. Bu miktarın yüzde 97’si AB ülkelerinden ithal edil-
mektedir. 277 bin 474 ton unun yüzde 71’i Almanya’dan, 
yüzde 15’i Belçika’dan, yüzde 3,4’ü İspanya’dan, yüzde 
3,2’si Lüksemburg’dan, yüzde 2,3’ü İtalya’dan ve yüzde 
1,8’i İngiltere’den ithal edilmektedir. 

Alman Değirmencilik Derneği’nin (Verband Deutscher 
Mühlen) verilerine göre, Almanya yılda 8,2 milyon ton ta-
hılı işlemektedir. Bunlardan 7,8 milyon tonu ekmek üre-
timinde kullanılacak buğday ve çavdardır. Derneğin veri-
lerine göre, ülkede ortalama 5,7 milyon ton buğday unu 
ve 650 bin ton çavdar unu üretilmekte, durum buğda-
yının işlenmesiyle de 300 bin tonluk ürün elde edilmek-
tedir. Derneğin verilerinde değirmencilik alanındaki faali-
yetlerin ağırlıklı olarak Almanya’nın güneyinde, Bavyera, 
Baden Württemberg, Renanya-Palatina ve Saarland gibi 
eyaletlerde yoğunlaştığı, ortalama bir değirmeninse yıl-
da 40 bin ton un üretimi gerçekleştirdiği belirtilmektedir. 

Ülkedeki mevcut değirmenlerin sayısının da giderek 
farklılaşmaktadır. 1950 yılında ülke genelinde 19 bin 
değirmen, 1980’de ise 2,500 değirmen bulunmakta-
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in 1980. Today, the number of mills in Germany is 550. 
213 of them produce more than 1000 tons per annum 
and this production amount is recorded officially. Consid-
ering the city based distribution of mills that produce more 
than 500 tons per annum, Bayern which produces 1.336 
million tons with 60 mills ranks first. Baden-Württemberg 
producing 776 thousand tons with 56 mills ranks second,  
North Rhine-Westphalia producing 1,855 million tons with 
20 mills ranks third, Lower Saxony – Bremen producing 
1,539 million tons with 17 mills ranks fourth. 

Flour trade of Germany increases gradually. Flour 
export amount which was around 500 thousand tons 
in 2004/05 and 2009/10 seasons increased over 600 
thousand tons in 2010/11 and 2011/12 seasons. Ris-
ing to 723 thousand tons in 2012/13 season, export 
amount was recorded as 771 thousand tons in 2013/14 
season. Flour import amount has also showed an in-
crease. Import amount which did not exceed 150 thou-
sand tons between 2004/05 and 2011/12 seasons in-
creased to 157 thousand tons in 2012/13 season and 
163 thousand tons in 2013/14 season. 

dır. Günümüzde Almanya’daki değirmen sayısı 550’dir. 
Bunlardan 213 tanesi yılda 1000 tondan fazla üretim 
gerçekleştirmekte ve bu üretim resmi olarak kayıt altına 
alınmaktadır. Yıllık üretimi 500 tondan fazla olan değir-
menlerin şehirlere dağılımı incelendiğinde, 60 değirmen-
le yılda 1,336 milyon ton üretim gerçekleştiren Bayern 
ilk sırada yer almaktadır. 56 değirmenle 776 bin ton 
üretim gerçekleştiren Baden-Württemberg ikinci, 20 de-
ğirmenle 1,855 milyon ton üretim gerçekleştiren Kuzey 
Ren-Vestfalya üçüncü, 17 değirmenle 1,539 milyon ton 
üretim gerçekleştiren Aşağı Saksonya – Bremen bölgesi 
ise dördüncü sırayı almaktadır. 

Almanya’nın un ihracatına bakıldığında giderek artan 
miktarlar izlenmektedir. 2004/05 ve 2009/10 sezonları 
arasında 500 bin ton dolaylarında gerçekleşen un ihracatı 
2010/11 ve 2011/12 sezonlarında 600 bin tonun üzerine 
çıkmıştır. 2012/13 sezonunda ise 723 bin tona yükselen 
ihracat miktarı 2013/14 sezonunda 771 bin ton olarak 
kaydedilmiştir. Un ithalatında bir miktar artış söz konusu-
dur. 2004/05 ve 2011/12 sezonları arasında 150 bin tonu 
geçmeyen ithalat miktarı 2012/13 sezonunda 157 bin 
tona, 2013/14 sezonunda ise 163 bin tona yükselmiştir. 

Resources – Kaynaklar:
1- T.C. Ekonomi Bakanlığı, www.ekonomi.gov.tr
2- The World Fact Book, CIA 
3- United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) http://www.
fao.org 
4- l'Association nationale de la meunerie française (ANMF) http://www.
meuneriefrancaise.com
5- Verband Deutscher Mühlen (Alman Değirmencilik Derneği) http://www.
muehlen.org 
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