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Dear Readers,

We are together again with the 74th issue of Miller 
Magazine. We have discussed milling technologies 
schools and the training opportunities that they offer. As 
we all know, the issue of training technicians for control-
ling grinding and storing operations in flour mills, mainte-
nance of operational units and for handling and manage-
ment units is not only significant in Turkey but also in the 
rest of the world. 

Considering the situation in the world and the needs of 
the sector in Turkey, intermediate employees that know 
about raw materials, costs, can run the mill, adjust ma-
chines, check the products, and that know about ma-
chine maintenance and electricity/automation are in de-
mand. The departments which provide training in milling 
technologies will have the capacity to meet this workforce 
requirement and they offer a solution to this problem.

The Director of Studies in German Milling School, 
Georg Böttcher says about the importance of training as 
follows: “As the companies become bigger, the costs for 
capital investment and raw material increases and the re-
sponsibility of the employees rise. Therefore they have to 
be very well educated to avoid mistakes which cost a lot 
of money. Today, you need high qualified staff in all areas 
of milling industry! These are quality management of raw 
material and final products, good knowledge of the influ-
ences on the milling process and also of the business 
environment.”

You can find the content of trainings and admission 
requirements of German Milling School, Bühler’s Milling 
School in Africa, Ocrim’s Milling Technologies School, 
Gaziantep University “Flour and Flour Products Technol-
ogy Program”, and Necmettin Erbakan University Mill-
ing Program in Konya which are offered to train future 
experienced and qualified millers in our cover story. We 
will continue to discuss “training” subject in the next is-
sue too. 

Hope to meet again in the next issue…

Değerli Okurlar,

Değirmenci Dergisi’nin 74. sayısıyla karşınızdayız. Bu 
sayımızda değirmen teknolojileri alanında eğitim veren 
okulları ve sundukları eğitim imkânlarını ele aldık. Hepi-
mizin bildiği gibi un değirmenlerinin öğütme ve depolama 
işlemlerinin kontrolünde, işletme birimlerinin bakımı, sevk 
ve idaresi alanında çalışacak ara insan gücünün yetiştiril-
mesi yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde üzerinde 
çalışılan bir konu.

Dünyadaki durum ve Türkiye’deki sektörün ihtiyacına 
bakıldığında, hammaddeden anlayan, maliyeti bilen, de-
ğirmeni çalıştırabilecek, makine ayarı yapabilecek, ürünü 
kontrol edebilecek, makine bakımını bilen, elektrik/oto-
masyon bilgisi olan ara eleman arayışı her geçen gün dik-
kate değer şekilde artmaktadır. Değirmencilik teknolojileri 
alanında eğitim veren okullar da bu ihtiyaçları karşılayarak 
sorunun çözümüne katkıda bulunuyor.  

Alman Değirmencilik Okulu Eğitim Direktörü Georg Bött-
cher eğitimin önemine dair görüşünü şöyle açıklıyor: “Fir-
malar büyüdükçe finansal yatırım, hammadde miktarı ve 
çalışanların sorumluluğu da artıyor. Bu sebeple büyük 
meblağlara neden olabilecek hatalardan kaçınmak için 
çalışanlar eğitimli olmak zorundalar. Günümüzde değir-
mencilik endüstrisindeki tüm alanlarda kalifiye iş gücüne 
ihtiyaç var! Bu alanların en önemlilerini ise hammadde ve 
nihai ürünün kalite yönetimi ve bunların öğütme prosesi 
üzerindeki ve aynı zamanda iş ortamındaki etkilerinin iyi 
bilinmesi olarak sıralayabiliriz.” 

Alman Değirmencilik Okulu, Bühler’in Afrika’daki Değir-
mencilik Okulu, Ocrim’in Değirmen Teknolojileri Okulu, 
Gaziantep Üniversitesi “Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi 
Programı” ve Konya’da bulunan Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Değirmencilik Programı’nın geleceğin tecrübeli 
ve kalifiyeli değirmencileri için sunduğu eğitim içeriği ve 
katılım şartlarını dergimizin dosya konusunda bulabilirsi-
niz. “Eğitim” konusuna gelecek sayımızda da 2. bölümü-
nü yayımlayarak devam edeceğiz. 

Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle…
 

For qualified 
workforce in milling… 

Değirmencilikte 
kalifiye iş gücü için… 

EDITOR

EDİTÖR



EDİTÖR
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Dear Readers, 

I would like to tell you a story about success and failure in Turkey. 
Devrim… This is the name of the first Turkish car. I am sure most of 
you know the story of Devrim. 20 people consisting of managers 
and engineers of State Railways Factories were called for a mee-
ting in Ankara on 16 June 1961. Chairing the meeting, the Vice-
Chairman Emin BOZOĞLU read a text from the Ministry of Trans-
port. It said in the text that a work to develop a car for meeting the 
army’s need for street riding was assigned to TCDD (Turkish State 
Railways) and the allocated fund for this work was 1.400.000 TL. 

The deadline was 29 October 1961; namely 4.5 months. Could 
it be possible to develop such a model in such a limited time? 
Leaving aside developing it, could it be possible to make a wor-
kable car from scratch and make such a miracle real? Most of 
those in the meeting tried to say that they were ready to work in 
such a project with pleasure, however obtaining a result in such a 
limited time might not be possible. Some of them also said “no”. 
Everybody in Turkey from universities, a handful of industrialists to 
politicians believed that neither a car nor a motor could be deve-
loped in Turkey. This view was also emphasized in private conver-
sations, interviews and even in conferences with film screening. 

However this incredible idea has been realized and the splendid 
pace and determination of 20 engineers enabled Devrim to be 
realized in an atelier in Eskişehir. In the morning of 29 October 
1961, a car made in Turkey was brought to the front of Turkish 
Grand National Assembly by being presented to the President of 
the Republic and General Cemal GÜRSEL. It was on its own tires 
and it moved with its engine power which was completely made 
in Turkey. The other car also took the General to the Mausoleum. 

However this incredible success, unfortunately, was not app-
reciated because the gas tanks of the cars were emptied due 
to security while they were being taken to Ankara by train at 
night. Although they needed to be fueled up in the filling station 
in Sıhhiye they were taken directly to the assembly. The gas was 
brought to the front of the assembly urgently and the first car 
was fueled. Just as the second car was fueled up, the General 
came in front of the assembly and he got in the second Devrim 
car to go towards the Mausoleum. The road was started to be 
taken. However, the car stopped sputtering after 100 meters. 

The rest is known… Newspaper headings are like “It stopped 
right after 100 meters”. In fact, this car which was realized in 4.5 
months with a great effort attended the march past in the Hippod-
rome and the other one was taking the General to the Mausoleum. 

The gas was the visible part of an iceberg. The main problem 
was the negative belief in our minds about our society and our 
failure. Throwing our success away in 1961, we are now anno-
uncing to make our own car, with a foreign partner of course. 

What I am saying is that we have always managed to trip up 
ourselves and downgrade the success we managed. It seems 
inevitable for us to lose as long as we focused on that the car 
stopped since it was out of fuel instead of focusing on the fact it 
was manufactured in 4.5 months along with its motor. 

I wish you would be careful about where to focus on… 
Hope to meet you in the next issue. 

Regards, 

Değerli okurlar, 

Bugün Türkiye’deki bir başarıya ve aynı zamanda başarısızlığa 
dair bir hikaye anlatmak istiyorum. Devrim… Türkiye’nin ilk yerli 
otomobilinin adı. Eminim ki çoğunuz Devrim’in hikayesini bilir. 16 
Haziran 1961 günü Devlet Demiryolları Fabrikalarının yönetici ve 
mühendislerinden oluşan 20 kişi, Ankara’da bir toplantıya çağrı-
lır. Toplantıya başkanlık eden Genel Müdür Yardımcısı Emin BO-
ZOĞLU, Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan bir yazıyı okur. Yazıda 
“Ordunun cadde binek ihtiyacını karşılayacak bir otomobil tipinin 
geliştirilmesi” görevinin, TCDD İşletmesine verildiği ve bu amaçla 
1.400.000 TL ödenek ayrıldığı belirtiliyordu.

Verilen termin 29 Ekim 1961, yani tanınan süre 4.5 aydı. Bu süre 
içinde bu çapta bir geliştirme çalışması yapılabilir miydi? Bırakınız 
geliştirmeyi, hiçten yola çıkarak, çalışabilecek bir otomobil yapı-
labilir, böyle bir mucize gerçekleştirilebilir miydi? Toplantıda söz 
alanların çoğu böyle bir projede seve seve çalışmaya hazır olduk-
larını, fakat böylesine kısa bir sürede sonuç alınabileceğini san-
madıklarını dile getirmeye çalışmış, bir kısmı da “hayır“ demişlerdi. 
Tüm ülkede ise üniversitesinden basınına, bir avuç sanayicisinden 
politikacısına, sesini duyurabilen herkes Türkiye’de ne otomobil, 
ne de motor yapılabileceğine inanıyor, özel sohbetlerde, röportaj-
larda, hatta film gösterili konferanslarda bu görüş vurgulanıyordu.

Fakat bu inanılmaz şey gerçekleşti ve Eskişehir’deki atölyede 
zamana karşı yapılan yarışta 20 mühendisin olağanüstü tempo-
su ve azmi, Devrim’in doğmasını sağladı. 29 Ekim 1961 sabahı 
Türkiye’de yapılan bir otomobil, kendi tekerlekleri üzerinde ve yine 
Türkiye’de yapılan kendi motorunun gücüyle Büyük Millet Mecli-
si binasının önüne götürülerek Cumhurbaşkanı Cemal GÜRSEL 
Paşa’ya sunuldu, bir diğeri de Paşa’yı Anıtkabir’e götürdü.

Ancak bu olağanüstü başarı ne yazık ki Türkiye’de gerçek de-
ğerini görmedi. Çünkü gece Eskişehir’den Ankara’ya trenle ge-
tirilen arabaların güvenlik önlemi nedeniyle benzin depoları bo-
şaltılmış ve arabalara Sıhhiye’deki benzin istasyonundan ikmal 
yapılması gerekirken, ikmal yapılmadan meclise götürülmüştü. 
Meclis önünde, alelacele getirilen benzin 1 numaralı arabaya kon-
du. İkinci arabaya konacağı sırada Cemal Paşa Meclis’in önüne 
geldi ve Anıtkabir’e gitmek üzere 2 numaralı Devrim Otomobiline 
bindi. Yola çıkıldı. Fakat 100 metre sonra motor öksürerek durdu. 

Sonrası malum… Bütün gazetelerde “100 metre gidip bozul-
du” başlığı. Oysa 4,5 ayda, olağanüstü bir gayret ve emekle ha-
yata geçirilen bu araba, aynı gün Hipodrum’daki geçit törenine 
katılıyor, diğeri de Cemal Paşa’yı Anıtkabir’e taşıyordu. 

Benzin, aslında buz dağının görünen kısmıydı. Asıl sorun kendi 
toplumumuza ve başarısız olacağımıza dair zihnimizdeki olumsuz 
inançtı. 1961’de başarımızı çöpe atan biz, 2015 yılında kendi ara-
bamızı üreteceğimiz iddiasıyla reklamlar yapıyoruz, tabi yabancı bir 
ortakla birlikte. 

Demem o ki; maalesef ülke olarak kendi kendimize çelme at-
mayı ve ulaştığımız başarıyı geriletmeyi her zaman başarıyoruz. 
4,5 ay gibi kısa sürede bir arabanın, kendi motoruyla birlikte üre-
tilmesine değil de, biten benzini nedeniyle durmasına odaklandı-
ğımız sürece kaybetmek kaçınılmaz gözüküyor.

Nereye odaklandığınıza dikkat etmeniz dileğiyle…
Bir sonraki sayıda buluşmak üzere.

Saygılarımla…

WHAT DO YOU FOCUS ON: 
SUCCESS OR FAILURE?

Neye odaklanıyorsunuz? 
Başarıya mı, başarısızlığa mı?

LEADING ARTICLE
BAŞYAZIZübeyde KAVRAZ
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Richardson Un Değirmeni satıldı

Richardson Flour Mill sold
..................................................................................

Richardson Flour Mill in Dawn, Texas was purchased by John Mason and John Cure of Colorado.

Teksas’ın Dawn şehrinde bulunan Richardson Un Değirmeni, Koloradolu John Mason ve John 
Cure tarafından satın alındı.

John Mason and John Cure have completed the pur-
chase of the Richardson Milling flour mill in Dawn, lo-

John Mason ve John Cure, Canyon ve Hereford arasın-
daki Dawn şehrinde bulunan Richardson Un Değirmeninin 

Olam is planning to acquire wheat milling and pasta manufacturing assets of BUA Group in Nigeria 
for 275 million dollars. This transaction is expected to double Olam’s wheat milling capacity and 
make it a leading pasta producer in Nigeria.

Olam, Nijeryalı buğday değirmencisi ve makarna üreticisi BUA Group’u 275 milyon dolara satın 
alıyor. Bu işlemin, Olam’ın buğday öğütme kapasitesini artırması ve onu Nijerya’nın bir numaralı 
makarna üreticisi konumuna getirmesi bekleniyor.

Olam International Lim-
ited announced that it has 
acquired Amber Foods Lim-
ited, which through its 100% 
owned subsidiary Quintes-
sential Foods Nigeria Lim-
ited owns the wheat milling 
and pasta manufacturing 
assets of the BUA Group 
in Nigeria, for a total enter-
prise value of 275.0 million 
dollars. The BUA Group, a 
diversified foods and infrastructure business group in Ni-
geria, is among the top five wheat millers in the country 
with wheat milling and pasta manufacturing capacities of 
3,760 and 700 metric tons per day respectively.

The assets to be acquired include two wheat mills and 
a pasta manufacturing facility in Lagos, a non-operating 
mill in Kano in the North of Nigeria, and a wheat mill and 
a pasta manufacturing plant under construction in Port 
Harcourt in the Southeast of Nigeria. 

The acquisition will strengthen Olam’s position as the 
number two wheat miller by sales volume and make it a 
leading pasta player in Nigeria. Olam’s total wheat mill-
ing capacity in the country will increase from its current 
2,380 TPD to 6,140 TPD once the facilities in Port Har-
court are completed in June 2016. Olam’s total wheat 
milling capacity in Sub-Saharan Africa will double to 
reach approximately 7,640 TPD.

Olam International Limited, 
Amber Foods Limited’ı sa-
tın aldığını ve bu sayede de 
Nijerya’daki BUA Group’un 
buğday değirmenciliği ve 
makarna üretim bölümlerinin 
dahil olduğu %100 iştiraki 
Quintessential Foods Nige-
ria Limited’ı da 275 milyon 
dolara satın almış olduğunu 
duyurdu. Nijeryalı çeşitlendiril-
miş gıdalar ve altyapı iş grubu 

BUA Group, günde 3,760 tonluk buğday öğütme ve 700 
tonluk makarna üretim kapasitesiyle ülkedeki en büyük 
beş buğday değirmencisinden biri olarak biliniyor. 

Satın alınan varlıklar arasında Lagos’taki iki buğday değir-
meni ve bir makarna üretim tesisi, Kuzey Nijerya’nın Kano 
şehrinde bulunan ve faaliyette olmayan bir değirmen, Güney-
doğu Nijerya’nın Harcourt limanında yapım aşamasında bulu-
nan bir buğday değirmeni ve makarna üretim tesisi bulunuyor. 

Satın alım işlemi, satış hacmi açısından Olam’ın iki 
numaralı buğday değirmeni pozisyonunu güçlendirecek 
ve Olam’ı Nijerya’nın önde gelen makarnacısı konumu-
na getirecek. Hartcourt limanındaki tesisler, 2016 yılının 
Haziran ayında tamamlandığında Olam’ın toplam buğ-
day öğütme kapasitesi hâlihazırdaki 2,380 ton/gün se-
viyesinden 6,140 ton/gün seviyesine çıkaracak. Olam’ın 
Sahra altı Afrika’daki toplam buğday öğütme kapasitesi 
ikiye katlanarak 7,640 ton/gün seviyesine çıkacak. 

Olam, BUA Group’u satın alıyor

Olam to acquire BUA Group
......................................................................
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cated between Canyon and Hereford. The transaction 
took place Jan. 8. Mason, a long-time miller and former 
senior director with Ardent Mills, said he plans to return 
the Dawn mill to a family-run business that focuses on its 
people, quality products and customers. The team will 
stay in place, with a few additional people to be added 
as a part of the day-to-day operations. 

The facility will return to its 1985 founding name, Pan-
handle Milling, LLC. originally founded by a farmer coop-
erative. The facility produces organic, whole grain, high-
gluten flours, and bread-flour, which are large sellers in 
the Texas markets. The new owners want to continue to 
produce more organic products. 

satın alma işlemini tamamladı. Değirmenin satış işlemi, 8 
Ocak’ta gerçekleşmişti. Uzun süredir değirmencilik yapan 
ve Ardent Mills’in eski kıdemli Genel Müdürü olan Mason, 
Dawn şehrindeki değirmeni bölgedeki insanlara, kaliteli 
ürünlere ve müşterilere odaklanan bir aile işletmesine çevir-
meyi planladığını söyledi. Çalışanların yerlerinde kalacağı ve 
günlük operasyonlar için birkaç kişi ekleneceği de belirtildi.

Tesis, 1985 yılında çiftçilik kooperatifi ile kurulduğun-
daki asıl adıyla, yani Panhandle Milling, LLC. olarak 
isimlendirilecek. Tesis, Teksas pazarlarında satışı yapılan 
organik, tam tahıllı, yüksek glüten içerikli un ve ekmeklik 
un çeşitlerinin üretimini gerçekleştiriyor. Değirmenin yeni 
sahipleri ise daha fazla organik gıda üretme niyetinde.

Kuzey İrlanda için 
daha fazla pazar gücü

More market lead 
for North Ireland
.................................................

The Northern Ireland Food Industry needs more 
market lead according to Dr. David Dobbin, 
speaking at a meeting of the Northern Ireland 
Grain Trade Association.

Kuzey İrlanda Tahıl Ticaret Birliği’nin toplantı-
sında konuşan Dr. David Dobbin, Kuzey İrlanda 
gıda endüstrisinin daha fazla pazar gücüne ihti-
yacı olduğunu söyledi.

Speaking at a meeting of the Northern Ireland Grain 
Trade Association, Dr. Dobbin, Group Chief Executive of 
Dale Farm Ltd and Chairman of the NI food and Drink 
Association stressed that food industry faced a number 
of challenges that are disrupting the market and caus-
ing the current deflation, volatility and turmoil.  “Over-
supply and weakening global demand had led to a gen-
eral fall in commodity prices.  Favorable global weather 
had resulted in two successive bumper harvests & ideal 
grazing conditions. Food demand had been weakened 
by a Russian ban on EU food produce and a slowdown 
in Chinese demand.  In retailing a move towards home 
shopping and the rise of discounters had led to intense 
price competition. Add to this the significant volatility in 
currency and adverse exchange rate movements espe-
cially against the Euro. If this wasn’t enough the uncer-
tainty coming from the Brexit debate and the real threat 
that the UK could leave the EU had further added to 
market uncertainty.”

Kuzey İrlanda Tahıl Ticaret Birliği’nin toplantısında ko-
nuşan, Dale Farm Ltd. Grup İcra Kurulu Başkanı ve NI 
Gıda ve İçecek Birliği Başkanı Dr. David Dobbin, gıda 
endüstrisinin birçok zorluktan geçtiğini ve pazarın zarar 
gördüğünü, bunun da günümüzdeki deflasyon, volatili-
te ve karmaşaya sebep olduğunu vurgulayarak şunları 
söyledi: “Stok fazlalığı ve zayıflayan küresel talep, emtia 
fiyatlarında düşüşe yol açtı. Dünya genelindeki iyi hava 
şartları da iki bereketli hasadın ve ideal hayvancılık ko-
şullarının gerçekleşmesine yol açtı.  Rusya-AB arasında-
ki gıda ambargosu nedeniyle gıda talebi zayıfladı; Çin’in 
talebinde de yavaşlama görüldü.  Perakendede de ev 
alışverişine yönelme yaşandı ve indirimlerin yükselişi yo-
ğun fiyat rekabetine yol açtı. Buna para birimlerindeki 
ciddi volatilite ve özellikle Euro’ya yönelik olumsuz döviz 
kuru hareketlerini de ekleyin. Eğer Brexit tartışmalarının 
sebep olduğu belirsizlik ve İngiltere’nin AB için yarattığı 
tehlike de yeterli değilse, o zaman AB’yi daha da belirsiz 
bir pazar bekliyor.”
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Ardent Mills’in Alton un 
değirmeni, selin ardından 
tekrar faaliyete geçti

Ardent Mills restarts 
Alton flour mill 
after flooding
.................................................

Ardent Mills’ Flour mill in Alton had to be shut down due to deadly storms at the end of December. 
Ardent Mills Chief Operating Officer Bill Stoufer told all of the milling operations in Alton are now 
functioning.

Ardent Mills’in Alton’daki un değirmeni, Aralık ayı sonundaki şiddetli fırtınalar sebebiyle kapatılmak 
zorunda kalmıştı. Ardent Mills Operasyon Direktörü Bill Stoufer, Alton değirmenindeki tüm operas-
yonların faaliyete geçtiğini belirtti.

The largest U.S. flour miller, Ardent Mills, has re-
sumed operations in Alton as floodwaters along the 
Mississippi River receded while a mill in Chester will 
remain down for weeks. 

Near record-high floodwaters following deadly win-
ter storms forced the company to shut down the mills 
a week ago.

"As of today, all of our milling operations are func-
tioning in Alton," Ardent Mills Chief Operating Officer 
Bill Stoufer told, adding that the company was ship-
ping flour and other products on trucks and trains. 
However, the mill in Chester was still inundated by wa-
ter. "Water is still up on the road and in the mill," said 
Brad Allen, vice president of operations.

ABD’nin en büyük değirmen firması Ardent Mills, Missis-
sippi Nehri boyunca oluşan sel suları çekildiği için Alton’daki 
operasyonlarına devam ediyor. Ancak Chester’daki değir-
men birkaç hafta daha kapalı kalacak. 

Şiddetli fırtınaların ardından gelen ve rekor seviyelere yak-
laşan sel suları, Aralık ayında firmanın değirmenlerini kapat-
masına sebep olmuştu. 

Ardent Mills Operasyon Direktörü Bill Stoufer, 4 Ocak’ta 
yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle Alton değirmenindeki 
tüm operasyonlar faaliyete geçmiştir” dedi ve firmanın tır ve 
trenlerle un ve diğer ürünlerin gönderimine başladığını ekledi. 
Ancak Chester’da bulunan değirmen hala sular altında duru-
yor. Operasyonlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Brad Allen, 
suların halen değirmen ve yolunda bulunduğunu açıkladı. 

According to the latest data from the Canadian 
Grain Commission, Canadian pulse export are 
running well ahead of the previous year’s pace. 

Kanada Tahıl Komisyonu’nun son verilerine göre 
Kanada bakliyat ihracatı geçen yıla göre daha 
hızlı ilerliyor. 

Canadian Grain Commission has announced the latest 
pulses data for the week ended January 17. According 
to the data of the commission, the exports are running 

Kanada Tahıl Komisyonu, 17 Ocak’ta en yeni bak-
liyat verilerini açıkladı. Komisyonun paylaştığı verilere 
göre, bakliyat ihracatı geçen yıla göre daha hızlı ilerliyor. 

Kanada mercimeği ve bezelyesi ihracatta güçleniyor 

Canadian lentil and pea exports running strong
.......................................................................................................................
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well ahead of the previous year’s 
pace. It is stated that Canada 
has exported 537,200 tons of 
lentils during the 2015/16 crop 
year to date. Domestic lentil 
demand is also up on the year; 
with the 127,300 tons of do-
mestic usage nearly double the 
level seen at the same point in 
2014/15.

Canadian pea exports during 
the 2015/16 crop year to date, 
at 1.492 million tons, are about 120,000 tons ahead of 
the previous year’s level. However, domestic pea disap-
pearance is running behind the year ago level.

2015/16 ürün yılından itibaren 
Kanada’nın 537 bin 200 ton 
mercimek ihraç ettiği de verilen 
bilgiler arasında. Aynı zamanda 
mercimeğe olan iç talep de yıl 
içinde artış gösterdi; 127 bin 
300 tonluk iç kullanım, nere-
deyse 2014/15 sezonunun 
aynı döneminde yakalanan se-
viyenin iki katına çıktı. 

Kanada’nın bezelye ihracatı 
da 2015/16 ürün yılından itiba-

ren 1.492 milyon tonu bulmuş ve geçen yılki miktarın 120 
bin ton üstüne çıkılmıştır. Ancak bezelyeye yönelik iç talep 
geçen seneki seviyeyi aşamamıştır. 

More investment is required if crops like cas-
sava are to stay ahead of climate change, said 
Dr. Claude Fauquet during the World Congress 
on Root and Tuber Crops which is held in China.

Dr. Claude Fauquet, Çin’de gerçekleştirilen Dünya Kök ve Yumrulu Mahsuller Kongresi’nde manyok 
gibi ürünlerin iklim değişikliğinden etkilenmemesi için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

During the week-long World Congress on Root and Tu-
ber Crops in Nanning, China, Dr. Claude Fauquet, Direc-
tor of the Global Cassava Partnership for 21st Century 
leading the Congress, said more investment is needed if 
relatively resilient crops like cassava are to stay ahead of 
climate challenges. He said. “Nigeria is the perfect place 
for cassava today. But that doesn’t mean it will be the 
perfect place for cassava tomorrow. We need more re-
sources for research, to help people living in these areas 
prepare for what’s going to happen.”

Since the 1990s, dedicated agricultural researchers in 
the region and globally have collaborated to develop high-
ly successful cassava varieties. Widespread adoption of 
these varieties was also a result of new soil and crop man-
agement practices explored together with farmers, which 
led to rapid yield increases in Asia in the last 15 years. 

Thailand and Vietnam are now today’s leading cassava 
exporters. With rapid population growth and urban ex-
pansion, cassava is now used in a range of niche mar-
kets, for example in low fat and gluten-free products. 

Nanning, Çin’de gerçekleştirilen ve bir hafta süren Dün-
ya Kök ve Yumrulu Bitkiler Kongresi’nde konuşan 21. yy 
Küresel Manyok Ortaklığı Direktörü Dr. Claude Fauquet, 
manyok gibi ürünlerin iklim değişikliğinden etkilenmemesi 
için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Fau-
quet, “Nijerya günümüzde manyok için mükemmel bir yer. 
Ancak bu yarın da manyok için mükemmel bir yer olacak 
anlamına gelmiyor. Araştırma yapmak ve bu bölgelerde 
yaşayan insanları olacaklara hazırlayabilmek için daha 
fazla kaynağa ihtiyacımız var.” dedi. 

1990’lardan beri bölgesel ve uluslararası çalışan özel 
tarımsal araştırmacılar başarılı manyok türleri geliştirmek 
için işbirliği içine girdiler. Bu türlerin geniş çaplı kullanımı, 
çiftçilerle birlikte yayılan ve Asya kıtasında 15 yılda hızlı 
verim artışına yol açan yeni toprak ve ürün yönetimi uygu-
lamalarının bir sonucu. 

Tayland ve Vietnam günümüzün önde gelen manyok ih-
racatçıları. Hızlı nüfus artışı ve şehirleşmeyle manyok artık 
birçok niş pazarda kullanılır hale geldi. Düşük kalorili ve 
glütensiz ürünler de buna bir örnek. 

Geleceğin Gıdası: Manyok

Food for Tomorrow: 
Cassava
.................................................
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CHB Group’dan Uzun Dönemli Anlaşma başarısı

Long Term Agreement success of CBH Group
.............................................................................................................

Through Long Term Agreements, the CBH Group is providing its storage and handling customers 
with certainty on the shipping capacity.

CBH Group, Uzun Vadeli Anlaşmaları sayesinde müşterilerine depolama ve nakliye kapasitesi ko-
nusunda kesinlik sağlıyor.

The CBH Group introduced Long Term Agreements 
last year to provide its storage and handling customers 

Technavio's market research analyst predicts the glob-
al flour market to grow at a CAGR (compound annual 
growth rate) of 4% during the forecast period. The ex-
tensive use of flour in the bakery, bread, and gluten-free 
products is driving the growth of the market worldwide. 
Europe is expected to lead the global four market by the 
end of 2019. The development of the flour milling indus-
try in APAC, especially in India and China is expected to 
boost the flour market. 

Europe accounted for around 33% of the global market 
shares during 2014. The research report predicts Europe to 
dominate the market during the forecast period. The grow-
ing demand for bread and bakery products and the aware-
ness regarding gluten free food items are driving the growth 
in this region. Upcoming trends such as the growing de-
mand for non-food applications of flour is gaining popularity 
in the market. The emerging scope of application of wet 
milling technology in comparison with dry milling process is 
expected to augment the growth of flour market.

CBH Grubu geçtiğimiz yıl depolama ve taşıma müş-
terilerine nakliye kapasitesi konusunda önümüzdeki beş 

Technavio’nun pazar araştırması yapan analistleri, kü-
resel un pazarının CAGR (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) ba-
zında yüzde 4 oranında büyüdüğü öngörüsünde bulun-
dular. Unun fırıncılık, ekmek ve glütensiz ürünlerde yoğun 
şekilde kullanılmasının pazarın da küresel çapta büyüme-
sine yol açtığı ifade ediliyor. Avrupa’nın 2019 yılının sonu 
itibariyle küresel un pazarının lideri olması bekleniyor. Un 
değirmenciliği endüstrisinin Asya-Pasifik bölgesindeki, 
özellikle de Hindistan ve Çin’deki gelişiminin un pazarını 
atağa geçirmesi bekleniyor. 

Avrupa’nın 2014 yılı küresel pazarlardaki payının yaklaşık 
yüzde 33 olduğu hesaplanıyor. Söz konusu araştırma ra-
porları Avrupa’nın pazarı domine ettiğini, ekmek ve fırıncılık 
ürünlerine yönelik artan talebin ve glütensiz gıdalara yönelik 
artan farkındalığın, bu bölgedeki büyümeyi tetiklediğini or-
taya koyuyor. Unun gıda dışı uygulamalarına yönelik artan 
talepler gibi yeni trendler de pazarda ilgi uyandırıyor. Kuru 
öğütmeye kıyasla ıslak öğütme gibi yeni gelişen uygulama 
alanlarının, un pazarındaki büyümeyi artırması bekleniyor. 

Küresel un pazarında 
yüzde 4’lük büyüme

Global Flour Market 
is growing of 4 percent
.................................................................

Estimates show that global flour market is growing of 4 percent and Europe is expected to lead the 
global flour market by the end of 2019.

Öngörüler, küresel un pazarının yüzde 4’lük büyüme kaydettiğine ve Avrupa’nın 2019 yılının bitimiy-
le küresel un pazarının lideri olacağına işaret ediyor.
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with certainty on the shipping capacity they could access 
over the next five years.  

The first harvest shipping period under CBH’s new 
Long Term Agreements is coming to an end and major 
export customers have expressed their satisfaction with 
the arrangements, citing flexibility and certainty as the 
real benefits. CBH Group Logistics Manager Ben Rais-
beck said with 10.2 million tons booked under the Long 
Term Agreements and another 3 million booked under 
short term capacity arrangements for this year, the sys-
tem is providing the market with what they need.

The CBH Group welcomes competition into its system 
through offering all exporters the opportunity to store and 
ship through the network.  The co-operative has led the 
industry nationally in developing innovative ways to al-
locate shipping capacity to ensure that customers can 
meet international market demands.

yıl içinde erişebilecekleri bir kesinlik sağlamak için Uzun 
Dönemli Anlaşmalarını uygulamaya koydu.  

CBH’nin yeni Uzun Dönemli Anlaşmaları kapsamında 
ilk hasat nakliye dönemi tamamlanmak üzere ve büyük 
ihracatçı müşteriler, anlaşmaların sağladığı esneklik ve 
kesinliğin faydalarından memnun olduklarını açıklıyorlar. 
CBH Group Lojistik Müdürü Ben Raisbeck, Uzun Dönemli 
Anlaşmalar kapsamında 10,2 milyon tonluk rezervasyon 
alındığını ve bu yıl için kısa dönemli anlaşmalar kapsamın-
da da 3 milyonluk rezervasyon alındığını, sistemin, pazara 
ihtiyacı olanı verdiğini belirtti. 

CBH Group, sundukları ağ vesilesiyle tüm ihracatçılara 
depolama ve nakliyat imkanı tanıyarak sisteminde reka-
betin de olmasını destekliyor. Bu rekabet nakliyat kapa-
sitesini bölüştürerek endüstrinin ülke çapında inovatif bir 
yönde gelişim göstermesini ve müşterilerin uluslararası 
pazar taleplerini karşılayabilmesini sağlıyor.

General Mills is closing its manufacturing facility in Berwick, United Kingdom in autumn of 2016.

General Mills, İngiltere’nin Berwick şehrindeki üretim tesisini 2016 yılının sonbahar aylarında kapat-
ma kararı aldı.

General Mills announced it has completed collective con-
sultation on the proposed closure of its manufacturing facility 
in Berwick, United Kingdom with employee representatives 
and union officials and has made a decision to close the fa-
cility by the autumn of 2016. The Berwick facility which has 
been operated by General Mills since 2001 manufactures 
baking mixes, and refrigerated and frozen dough products. 

The company had announced a proposal to close the 
Berwick facility on October 29, 2015. The proposal was 
subject to consultation with employee representatives 
and union officials. That consultation process has closed 
and a decision was made to proceed with the proposal. 
The company will now begin the necessary phases to 
close the plant. The closure will impact approximately 
265 positions. General Mills said it will provide severance 
and transition benefits to all affected employees.

General Mills, İngiltere’nin Berwick şehrindeki üretim 
tesisinin kapatılma teklifi için işçi temsilcileri ve sendika 
yetkilileriyle yapılan toplu danışmanın tamamlandığını 
ve tesisi 2016 yılının sonbahar aylarında kapatacağı-
nı duyurdu. 2001 yılından bu yana General Mills tara-
fından işletilen Berwick tesisi, pişirme karışımları, so-
ğutulmuş ve dondurulmuş hamur ürünlerinin üretimini 
gerçekleştiriyor. 

Firma Berwick’te bulunan tesisin kapatılması için 29 
Ekim 2015 tarihinde teklif sunmuştu. Teklif, işçi temsilci-
lerinin ve sendika yetkililerinin görüşüne sunulmuştu. Gö-
rüşme süreci sona erdi ve teklif kabul edildi. Firma bundan 
sonra tesisi kapatmak için gerekli çalışmalara başlayacak. 
Kapanış yaklaşık 265 çalışanı etkileyecek. General Mills 
kapanıştan etkilenecek tüm çalışanlar için gereken deste-
ğin sağlanacağını belirtti.

General Mills, İngiltere’deki 
bir tesisini kapatıyor

General Mills 
to close facility 
in United Kingdom
.................................................
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Alapala Makina’ya Good Design’da 3 ödül birden!

Alapala Machine is awarded 3 Good Design Awards!
.............................................................................................................

One of the world's leading milling machinery producers, Alapala won 3 awards in the Industrial De-
sign category at the Good Design Awards, the most prestigious design award program in the world.

Değirmen makinaları alanında dünyanın lider kuruluşlarından olan Alapala Makina, dünyanın en pres-
tijli tasarım ödülü programı Good Design’da Endüstri kategorisinde 3 ödül birden kazandı

One of the world's leading milling machinery producers, 
Alapala Machine, achieved a great accomplishment in the 
Industrial Design category of the Good Design Awards 2015, 
the most well-established and prestigious design award 
program in the world. Alapala Machine was granted awards 
for 3 of their machines in the Good Design Awards 2015 in 
which awards were also given to global giants such as Apple, 
Tesla, BMW, Mercedes 
and Schneider Electric.

Organized by the Chi-
cago Athenaeum Mu-
seum of Architecture 
and Design, the Good 
Design Awards are pre-
sented to the best in-
dustrial and graphic de-
signs from around the 
globe. Now in its 65th 
year, the Good Design 
awarded products and 
graphics, are added to 
the Museum's Perma-
nent Design Collection. The awarded milling machines 
of Alapala Machine, Similago II, Aurora and Arion will 
also take their place in the museum. 

Alapala Machine Vice Chairman, Görkem Alapala com-
mented on the award, “We export 95 percent of our produc-
tion and we are one of the top companies in the world in our 
field, and thus we continue creating value for Turkey. This 
award that we won is proof of Alapala's focus on design.” 

Founded by The Chicago Athenaeum Museum of Archi-
tecture and Design and the Metropolitan Arts Press Ltd. in 
1950, the Good Design Awards is a program awarding the 
most innovative products and graphic designs from around 
the world. Every year, designers and manufactures from 
more than 50 nations are recognized for their contributions 
contemporary design. Since 1950, approximately 40,000 
products have been awarded and exhibited at the museum.

Dünyanın lider değirmen makinaları üreticilerinden Ala-
pala Makina, dünyanın en eski ve en prestijli ödül programı 
olarak kabul edilen 2015 Good Design Ödülleri’nde En-
düstri kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. Alapa-
la Makina, Apple, Tesla, BMW, Mercedes ve Scheneider 
gibi dünya devlerinin de ödüllendirildiği Good Design’da 
3 makinasıyla ödüle layık görüldü.

Chicago Athenae-
um Mimari ve Tasarım 
Müzesi’nin her yıl dü-
zenlediği Good Design 
Ödülleri, dünyanın dört 
bir yanında üretilen en 
üstün endüstriyel ve 
grafik tasarımları ödül-
lendiriyor. Bu yıl 65. kez 
düzenlenen Good Design 
Ödülleri’nde kazanan ta-
sarımlar Müze’nin Kalıcı 
Tasarım Koleksiyonu’na 
dahil ediliyor. Alapala 
Makina’nın ödül kazandı-

ğı değirmen makinaları Similago, Aurora ve Arion da mü-
zede yerini alacak. 

Alapala Makina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Görkem Alapala, “Üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden ve 
dünyada alanında ilk sıralarda bulunan bir şirket olarak 
Türkiye için değer yaratmaya devam ediyoruz. Alapala 
olarak aldığımız bu ödül tasarıma verdiğimiz önemin bir 
göstergesi oldu” dedi.

İlk kez 1950 yılında ‘Chicago Athenaeum: Mimarlık 
ve Tasarım  Müzesi’ ile Metropolitan Sanatlar Basın Ltd. 
tarafından düzenlenen Good Design Ödülleri, yenilikçi 
ürün ve grafik tasarımları ödüllendiren dünya çapında bir 
program. Her yıl, 50’nin üzerinde ülkeden tasarımcılar ve 
üreticiler çağdaş tasarımın önde gelen örneklerini üretme-
deki başarıları için ödüllendiriliyor. 1950 yılından bu yana 
yaklaşık 40 bin ürün ödüllendirildi ve müzede sergilendi.
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Doing promotional works in China to introduce 
bulghur to Chinese people, Duru Bulghur man-
aged to distribute Duru Bulgur to the top 100 
markets of China. Duru Bulghur which is sold in 
100 chain stores is also on the menus of luxuri-
ous restaurants in China.

Çinlilere bulgur yedirmek için Çin’de tanıtım çalışmaları yapan Duru Bulgur, ülkenin en büyük 100 
marketinin raflarına Duru Bulgur’u sokmayı başardı. 100 zincir markette satılan Duru bulgur, Çin’in 
lüks restoranlarında da menülere girdi.

Entering Chinese market to promote Turkish bulghur 
which is healthier than traditional Chinese rice, Duru Bul-
ghur enabled Turkish bulghur to cross the Great Wall of 
China. Duru Bulghur made a great show with bulghur 
dishes during the International Food Festival which was 
held in Grand Shopping Mall in Harbin, the largest mall in 
China, for 11 days. Duru Bulgur served traditional Turkish 
bulgur pilav to visitors during the promotional event where 
Korean, Japanese, Indian, Hong Kong, German, Ameri-
can, Italian and Turkish cuisines were being demonstrated. 

“WE AIM TO WIN 3 MILLION DOLLARS SHARE
 FROM CHINESE MARKET”
Saying that Turkish cuisine and Turkish bulghur was first in-

troduced during the food festival in China under the sponsor-
ship of Duru Bulghur, Chairman of Duru Bulghur İhsan Duru 
stated that Chinese people showed great interest for Duru 
Bulgur during the fair which was visited by 35.000 people. 
He spoke as follows: “Duru Bulgur exports to 51 countries 
and China is amongst these countries. The Chinese market 
is very attractive for us. High population of China and their 
familiarity with rice consumption is important for us because 
bulghur and rice are close to each other in terms of cooking 
and consumption ways. However bulghur is healthier. The 
Chinese people adopted bulgur in a short time and it is not 
only due to its tastiness but also its nutritiousness. Bulghur is 
now in many kitchens. The menus with Duru Bulgur are now 
already available on the tables of famous restaurants such as 
Xibei, Element Fresh and China Lounge. There are Duru Bul-
gur products in luxury grocery chains. 2 kinds of our bulgur 
products are sold in 100 stores in China. We are already in all 
our target markets and we aim to win 3 million dollars share 
from Chinese market due to our 5-year plan.” 

Çinlilerin geleneksel pirincine karşı daha sağlıklı olan 
Türk bulgurunu tanıtmak için Çin pazarına giren Duru Bul-
gur, Türk bulguruna Çin Seddi’ni geçirtti.  Çin'in Harbin 
şehrindeki en büyük AVM'si Grand Shopping Mall'da 11 
gün süren Uluslararası Yemek Festivali’nde Duru Bulgur, 
bulgur yemekleriyle adeta şov yaptı.  Kore, Japon, Hint, 
Hongkong, Alman, Amerikan, İtalya ve Türk mutfakların-
dan yemeklerin ve ürünlerin yer aldığı tanıtım etkinliğin-
de Duru Bulgur, ziyaretçilere Türklerin geleneksel yemeği 
olan bulgur pilavını ikram etti.

“ÇİN PAZARINDAN 3 MİLYON DOLAR 
HEDEFLİYORUZ”
Türk yemeklerinin ve Türk bulgurunun, Çin’deki yemek 

festivalinde ilk defa Duru Bulgur sponsorluğunda tanı-
tıldığını kaydeden Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı 
İhsan Duru, 35 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda Çinlilerin, 
Duru Bulgur’a büyük ilgi gösterdiğini söyledi. İhsan Duru 
şöyle konuştu: “Duru Bulgur olarak 51 ülkeye ihracat ya-
pıyoruz. Çin’de bu ülkelerin arasında yer alıyor. Çin’deki 
pazar bizim için çok cazip. Çin’in nüfusunun çokluğu ve 
pirinç tüketmeye alışık bir toplum olması önemli. Çünkü 
bulgur ve pirinç, pişirim ve tüketim şekli olarak birbirine 
yakın besinler. Ancak bulgur daha sağlıklı. Besleyicili-
ği ve lezzetiyle de beğenilen bulgurumuzu Çinliler kısa 
sürede benimsedi. Bulgur, birçok mutfağa girdi. Ayrıca, 
Duru Bulgur’lu menüler Çin’in Xibei, Element Fresh ve 
China Lounge gibi en ünlü zincir ve lüks restoranlarının 
menülerinde de yer alıyor. Lüks market zincirlerinde Duru 
Bulgur ürünlerimiz bulunuyor, 100 mağazada iki çeşit 
bulgurumuz satılıyor. Hedeflediğimiz tüm marketlere gir-
miş bulunmaktayız. 5 yıllık planımızda Çin pazarından 3 
milyon dolar pay almayı hedefliyoruz.” 

Türk Bulguru Duru, 
Çin Seddi’ni aştı

Turkish bulghur Duru 
crossed the Great 
Wall of China
.................................................
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Türkiye’nin ilk vegan 
sertifikalı un markası 
Eriş Un oldu

Eriş Un became Turkey’s 
first flour brand with 
vegan certificate
.................................................

Eriş Un which was launched by Turkey’s leader flour exporter Erişler Gıda in 2014 was approved 
with “V-Label” certificate which is accepted as Europe’s most reliable certificate by vegetarians 
and vegans. By this means, Eriş Un became Turkey’s first flour brand using “vegan label” of Euro-
pean Vegetarian Union on its products.

Türkiye’nin un ihracatı lideri Erişler Gıda’nın 2014 yılında perakende piyasası ile buluşturduğu Eriş 
Un, vejetaryen ve veganlar için Avrupa’da en güvenilir sertifika olarak kabul edilen “V-Label” serti-
fikasına layık görüldü. Eriş Un böylece ürünlerinde Avrupa Vejetaryenler Birliği’nin “vegan etiketini” 
kullanma hakkına sahip olan Türkiye’deki ilk un markası oldu.

Eriş Un added one more certificate to its internationally 
recognized certificates in healthy food area. Having “Ha-
lal Certificate” of GIMDES and “BRC Certificate” of BRC 
on all of its products, Eriş Un was granted with V-Label 
Certificate which is accepted as Europe’s most reliable 
certificate for vegetarians and vegans. 

Eriş Un became Turkey’s very first brand with V-Label 
certificate after it is application was accepted. 

APPROVAL FOR TWO UNANNOUNCED
INSPECTIONS PER ANNUM
Erişler Gıda Retail Group General Manager Abdullah Eriş 

emphasized that they now have a reliable concept for veg-
ans after being granted with V-Label certificate which is 
accepted as Europe’s most reliable certificate for vegetar-
ians and vegans.  

Saying that the brands which can meet consumer de-
mands and produce quality and healthy products will 
be on the forefront in the 21st century, Abdullah Eriş 
added: “We are trying to produce appropriate products 
for each culture and consumer by closely following the 
latest developments about global food technology. Fol-
lowing Nudo brand in our retail group, Eriş Un has also 
adopted a concept that does not contain any animal 
product and that vegans can consume trustfully. 

V-Label certificate is only granted to the companies 

Eriş Un,  gıda sağlığı alanında sahip olduğu uluslarara-
sı düzeyde geçerliliği olan sertifikalarına bir yenisini daha 
ekledi. Piyasaya sürdüğü tüm ürünlerinde GİMDES’ten 
alınan “Helal Sertifikası” ve BRC’den alınan “BRC Serti-
fikası” bulunan Eriş Un, şimdi de vejetaryen ve veganlar 
için Avrupa’da en güvenilir sertifika olarak kabul edilen 
V-Label sertifikasına layık görüldü. Eriş Un, başvurusu 
kabul edilerek gıda sektöründe Türkiye’de V-Label sertifi-
kasına sahip olan ilk marka oldu. 

YILDA İKİ KEZ HABERSİZ DENETİME ONAY
Erişler Gıda Perakende Grubu Genel Müdürü Abdullah 

Eriş, vejetaryen ve veganlar için Avrupa’da en güvenilir 
sertifika olarak kabul edilen V-Label sertifikasını almaya 
hak kazanarak, veganların da güvenle tüketebilecekleri 
bir konsepte sahip olduklarını vurguladı. 

Abdullah Eriş, 21. yüzyılda tüketicilerin beklentilerini 
karşılayacak, kaliteli ve sağlıklı üretim yapan markaların 
ön planda olacağını belirterek şunları söyledi: “Dünya-
daki gıda teknolojisi ile ilgili son gelişmeleri yakından 
takip ederek, her kültüre her tüketiciye uygun ürün 
üretmeye çalışıyoruz. Perakende ürün grubumuzda yer 
alan Nudo markasından sonra Eriş Un da hayvansal 
ürünlerin yer almadığı, veganların güvene tüketebilece-
ği konsepte sahip olmuş oldu. V-Label sertifikası, sa-
dece uluslararası akreditasyonu olan, yerel gıda kont-
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rol laboratuvarlarının yılda iki kez habersiz denetimi ve 
ürün analizini kabul eden firmalara veriliyor. Eriş un, bu 
denetimlerin tümünü kabul ederek ürünlerinin içeriğine 
gösterdiği titizliği uluslararası bir gıda sertifikasıyla taç-
landırdı. Eriş Un ürünlerinin tamamında Avrupa düze-
yinde uluslararası tek örgüt olan Avrupa Vejetaryenler 
Birliği’nin (European Vegetarian Union) V-Label sertifi-
kası bulunuyor.” 

Uluslararası standartlarda üretim yapan Erişler Gıda, 
dünyanın gıda alanında en prestijli sayılan sertifikala-
rından BRC sertifikasına ve GİMDES’ten alınan Helal 
Sertifikası’na da sahip. 

having international accreditation and accepting the un-
announced inspections and product analyses that lo-
cal food control laboratories make twice a year. Eriş Un 
crowned its attention to the content of its products with 
an international food certificate by accepting all of these 
inspections. Eriş Un has V-Label certificate of European 
Vegetarian Union, which is the only international organi-
zation on European level, on all of its products.”

Making production on international scale, Erişler Gıda 
has also BRC certificate and Halal Certificate of GIM-
DES which are considered the most prestigious certifi-
cates in global food industry. 

FAO’dan 1,8 milyon çiftçiye destek

FAO is assisting 1,8 million farmers
..................................................................................

FAO has stepped into action as 10,2 million people are food insecure amidst one of the worst 
droughts to hit Ethiopia. The emergency plan of FAO includes assisting 1,8 million farmers with 
$50 million
Etiyopya’yı vuran şiddetli kuraklıklarla 10,2 milyon insanın gıda güvencesinin bozulması, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgü FAO’yu harekete geçirdi. FAO’nun acil eylem planında, 1,8 milyon çift-
çiye 50 milyon dolarlık destek var.

The strongest El Niño weather episode in the last sev-
eral decades has caused repeated crop failure, decimat-
ed livestock herds and driven some 10,2 million people 
across Ethiopia into food insecurity, FAO reported as it 
presented its emergency response plan to urgently pro-
tect livestock and rebuild crop 
production in the Horn of Africa 
nation.

Under the current El Niño, 
crop production in Ethiopia has 
dropped by 50 to 90 percent in 
some regions and failed complete-
ly in the east. Crop reserves are 
severely depleted, leaving farmers 
vulnerable without means of pro-
duction for the upcoming plant-
ing season that starts in March. In 
many cases, farmers lost valuable 
seeds through recurrent crop fail-
ures, planting time and time again 
in the hopes of rains that never came. As a result, malnu-
trition rates have soared and the number of admissions 
for severe acute malnutrition among children is now the 
highest ever reported.

The new FAO response plan aims to assist 1,8 million 
farmers and livestock keepers in 2016 to reduce food 
gaps and restore agricultural production and incomes. 
The first critical phase of the $50 million will focus on the 
“meher” season between January and June.

Son birkaç yılda yaşanan şiddetli El Niño, mahsul 
kıtlığına, hayvan sürülerinin azalmasına ve Etiyopya’da 
yaklaşık 10,2 milyon kişinin gıda güvencesinin bozulma-
sına yol açmıştı. Bunun üzerine FAO hayvan sürülerini 
korumak ve Afrikalıların mahsul üretimini yeniden oluş-

turmak için acilen bir eylem planı 
geliştirdi. 

Etiyopya’daki mahsul üretimi El 
Niño’nun etkisiyle bazı bölgelerde 
yüzde 50-90 oranında düşerken 
ülkenin doğusunda da tamamen 
yok oldu. Ürün rezervleri ciddi 
şekilde azaldı; bu da çiftçilerin 
Mart ayında başlayacak olan yeni 
sezon için üretim araçlarından 
yoksun kalmasına yol açtı. Birçok 
durumda çiftçiler mahsullerinin 
tekrar tekrar yok olmasından do-
layı değerli tohumlarını kaybettiler. 
Sonuç olarak kötü beslenme ora-

nı da hızla yükseldi ve özellikle çocuklar arasında akut 
malnütrisyon nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı 
rekor seviyede. 

Dolayısıyla FAO gıda açığını azaltmak ve tarımsal 
üretim ile gelirleri yeniden düzenlemek için, 2016 yılın-
da 1,8 milyon çiftçiye ve hayvan yetiştiricisine destek 
vermeyi planlıyor. 50 milyon dolarlık desteğin ilk önemli 
aşaması “meher” sezonunda, yani Ocak ve Haziran ay-
ları arasında verilecek.
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Cargill has established a technology and application center in Turkey with an investment of $2 mil-
lion to help dairy and poultry customers in Turkey and Africa test and evaluate feed technologies 
to advance their businesses.

Cargill, Türkiye ve Afrika’daki süt ve süt ürünleri üreticileri ile kanatlı hayvan yetiştiricilerine işlerini 
büyütme olanağı sağlayacak yem teknolojileri sunabilmek için İzmir’de 2 milyon dolarlık yatırımla 
yeni bir teknoloji uygulama merkezi kuruldu.

Operating in global food, agriculture, finance, industrial 
products and services area, Cargill has announced to es-
tablish a new technology and application center in Izmir. 
According to the announcement of Cargill, the new center 
is intended to help dairy and poultry customers in Turkey 
and Africa test and evaluate feed technologies to advance 
their businesses.

The new center will further strengthen Cargill’s presence 
in the region following a 2015 deal in which Cargill acquired 
a majority stake in Ekol Gida, a leading company operating 
in premix and feed additives markets in Turkey.

Scott Ainslie, global strategic marketing and technology 
director for Cargill’s animal nutrition business said that this 
new center would enable Cargill Animal Nutrition R&D and 
applications teams to evaluate and test Cargill global tech-
nology under local conditions, such as heat stress. Ainslie 
also added “The new center allow us to more quickly deliver 
new products and services in the region, marketed under 
the Provimi brand, that meet the specific requirements of 
our customers for their locations.”

The new Izmir center was created through a partnership 
with an existing commercial dairy farm owned by the Egesay 
Animal Agriculture Food Industry and Trade Company, Ltd. 
The $2 million project will first concentrate on customized 
solutions relating to ruminants. A poultry center is scheduled 
to be constructed and operational by the end of 2017.

Küresel çapta gıda, tarım, finans, endüstriyel ürün 
ve hizmetler alanında faaliyet gösteren Cargill, İzmir’de 
yeni bir teknoloji uygulama merkezi kurduğunu duyurdu. 
Cargill’den yapılan açıklamaya göre, yeni merkezin kurul-
ma amacı Türkiye ve Afrika’daki süt ve süt ürünleri üre-
ticileri ile kanatlı hayvan yetiştiricilerine, işlerini büyütme 
olanağı sağlayacak yem teknolojileri sunabilmek.

Yeni merkezin, 2015 yılında Türkiye’nin önde gelen pre-
miks ve yem katkı maddeleri şirketi Ekol Gıda’nın çoğun-
luk hissesini satın alan Cargill’in bölgedeki varlığını daha 
da güçlendireceği belirtildi.

Cargill'in Hayvan Beslenmesi Birimi Global Stratejik 
Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Scott Ainslie, Ar-Ge ve 
uygulama ekiplerinin, küresel Cargill teknolojilerini sıcak-
lık stresi gibi yerel koşullarda test edip değerlendirmesine 
olanak tanıyacaklarını ifade etti. Ainslie, uygulama mer-
kezinin müşterilerinin lokasyonlarındaki özel ihtiyaçlarına 
uygun yeni ürün ve hizmetleri Provimi markası altında pi-
yasaya daha hızlı sunabilmelerini sağlayacağını bildirdi.

Merkez, halen faaliyet gösteren Egesay Gıda Tarım 
Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile iş birliği 
yapılarak geliştirildi. 2 milyon dolar yatırımla gerçekleşti-
rilen proje, ilk aşamada geviş getiren hayvanlarla ilgili çö-
zümler üzerine odaklanacak. 2017 yılı sonuna kadar ise 
bir kanatlı havyan merkezinin inşa edilmesi ve faaliyete 
geçmesi planlanıyor.

Cargill, Türkiye’de Teknoloji 
Uygulama Merkezi kurdu

Cargill established 
Technology and 
Application 
Center in Turkey
.................................................
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TUSAF Kongresi, 31 Mart’ta 
Antalya’da başlayacak

TUSAF Congress to start 
in Antalya on 31 March 
.................................................

12th International Congress and Exhibition “Global Trade and Milling Technologies” organized by 
Turkish Flour Industrialists’ Federation will be held in Antalya between 31 March and 3 April 2016. 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun “Global Ticaret ve Değirmen Teknolojileri” konulu 12. Ulus-
lararası Kongre ve Sergisi, 31 Mart – 3 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

12th International Congress and Exhibition “Global Trade 
and Milling Technologies” organized by Turkish Flour In-
dustrialists’ Federation (TUSAF) is starting soon. The Con-
gress for which all the preparations are in full swing will 
be held in Sueno Deluxe Hotel Belek Antalya between 31 
March and 3 April 2016. 

The Congress which will bring flour industrialists, trad-
ers, suppliers, milling machinery manufacturers, bread 
and bakery products producers together will attract more 
than 800 national and international delegates. In the Con-
gress of which the intended groups consist of the Turk-
ish companies producing and trading flour, flour importers 
and grain exporters from Europe, USA, Black Sea region, 
Middle East and Africa, a huge exhibition area will be es-
tablished where significant companies from flour produc-
tion machinery, suppliers, engineering companies, banks, 
exchange markets, traders and many other companies 
will attend. The leading suppliers of flour industry will pres-
ent their latest products and services to the participants in 
nearly 50 exhibition areas. 

It is aimed to strengthen the commercial relations for 
new markets, make new contacts and bring the buyers, 
sellers and producers of the industry together during the 
Congress where current issues will be discussed. The 
speakers and guests consist of Turkey and the countries 
in Black Sea area, International Association of Operative 
Millers, European Flour Milling Association, International 
Grain Council, US Wheat Associates, non-governmental 
institutions and media members. The presentations will be 
made in three languages as Turkish, English and Russian. 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) “Glo-
bal Ticaret ve Değirmen Teknolojileri” konulu Uluslararası 
Kongre ve Sergisi’ne sayılı günler kaldı. Tüm hazırlıkla-
rın tüm hızıyla sürdüğü kongre, 31 Mart – 3 Nisan 2016 
tarihleri arasında Sueno Deluxe Hotel Belek Antalya’da 
düzenlenecek.

Un sanayicilerini, tüccarları, tedarikçileri, değirmen 
makinecilerini, ekmek ve fırıncılık mamulleri üreticileri-
ni bir araya getirecek olan Kongre, 800’den fazla ulu-
sal ve uluslararası delegeyi ağırlamaya hazırlanıyor. Un 
üreten ve un ticareti yapan Türk firmaları, Avrupa, ABD, 
Karadeniz, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri un ithalatçıları 
ve hububat ihracatçılarının hedef kitle olarak belirlendiği 
kongrede; un üretim makinaları alanındaki önemli firma-
ların, tedarikçilerin, mühendislik şirketlerinin, bankaların, 
borsaların, tüccarların ve diğer pek çok firmanın yer ala-
cağı büyük bir sergi alanı da bulunacak. Un sanayinin 
önde gelen tedarikçileri, 50 civarındaki sergi alanında en 
son ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapacak ve katılımcı-
lara ürünlerini anlatacak.

Güncel konuların masaya yatırılacağı kongrede hem 
mevcut hem de yeni piyasalar için ticari ilişkileri güçlen-
dirmek, yeni bağlar kurmak ve endüstrinin alıcı, satıcı ve 
üreticilerini bir araya getirmek amaçlanıyor. Konuşmacılar 
ve davetliler arasında Türkiye ve Karadeniz bölgesi ülke-
leri otoriteleri, Uluslararası Değirmenciler Birliği, Avrupa 
Un Değirmencileri Birliği, Uluslararası Hububat Konseyi, 
ABD Buğday Birliği temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve 
medya mensupları yer alacak. Kongre sunumları, Türkçe, 
İngilizce ve Rusça olmak üzere 3 dilde gerçekleştirilecek.
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Bühler, İsviçre’deki merkezinde 
Parantez ekibini ağırladı

Bühler welcomed Parantez team 
in its headquarters in Uzwil
..............................................................................

The leader in grain processing industry, Bühler AG welcomed Parantez Fair General Manager Zübeyde 
Kavraz and Overseas Director M. Fethullah Akatay in its headquarters in Uzwil on 8 January 2016.

Değirmencilik teknolojileri sektörünün öncü firması Bühler AG, 8 Ocak 2016 tarihinde İsviçre’deki 
merkezinde Parantez Fuarcılık’ın Genel Müdürü Zübeyde Kavraz ve Dış İlişkiler Koordinatörü M. 
Fethullah Akatay’ı ağırladı.

Parantez Fair General Manager Zübeyde Kavraz and 
Overseas Director M. Fethullah Akatay visited Bühler 
AG, a global leader in grain processing technologies, 
on 8 January 2016. Head of Marketing Communica-
tions Isabel Maganto welcomed Kavraz and Akatay 
in Bühler’s headquarters. Presenting the manufactur-
ing plant and fascinating works of Bühler, Maganto 
informed about Bühler’s grain and pulses processing 
technologies as well as its effective activities realized 
in various areas and other technologies.Stating at 
the end of her presentation that Bühler is proud of its 
Swiss roots and employees, Maganto added that as a 
family-owned company, Bühler feels particularly com-
mitted to sustainability. 

Bühler visit continued with the plant tour after a highly 

Parantez Fuarcılık Genel Müdürü Zübeyde Kavraz ve 
Dış İlişkiler Koordinatörü M. Fethullah Akatay, 8 Ocak 
2016 tarihinde dünyanın öncü değirmen teknolojileri 
üreticisi Bühler AG’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Kavraz 
ve Akatay’ı Bühler merkezinde Pazarlama İletişim Baş-
kanı Isabel Maganto karşıladı. Bühler’in fabrikası ve et-
kileyici çalışmaları hakkında bir sunum yapan Maganto, 
Bühler’in hububat ve bakliyat teknolojilerinin yanı sıra 
birbirinden farklı birçok alanda gerçekleştirdiği son dere-
ce etkin faaliyetleri ve teknolojileri hakkında bilgiler verdi. 
Sunumunun sonunda Bühler’in kökeni ve ekibiyle gurur 
duyan bir şirket olduğuna ifade eden Maganto, bir aile 
şirketi olarak Bühler’in özellikle sürdürülebilirlik konusun-
da oldukça kararlı olduğuna dikkat çekti.

 Bühler ziyareti, iki şirketin karşılıklı işbirliğini güçlendire-
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effective planning meeting 
where the two compa-
nies discussed the issues 
to strengthen the mu-
tual relationship. Maganto 
showed Parantez team 
Bühler’s Grain Technol-
ogy Center, The Bakery 
Innovation Center and the 
training centers giving in-
formation to Kavraz and 
Akatay about the centers.  

cek konuların konuşulduğu 
son derece verimli planla-
ma toplantısının ardından 
tesis gezileriyle devam etti. 
Maganto, Parantez ekibiyle 
birlikte Bühler’in Tahıl Tek-
nolojileri Merkezi, Fırıncılık 
İnovasyon Merkezi ile Eği-
tim ve Değirmencilik Okulu 
Merkezlerini gezdi ve mer-
kezler hakkında Kavraz ve 
Akatay’a bilgiler verdi.

Anadolu Un Sanayicileri Derneği yeni başkanını seçti

Anatolia Flour Industrialists’ Association 
elected a new president
.................................................................................................................

The members of Anatolia Flour Industrialists’ Association appointed Ali İhsan Özkaşıkçı as the new 
Chairman of the Board in the Ordinary Meeting of the General Assembly.

Anadolu Un Sanayicileri Derneği üyeleri, 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Ali İhsan 
Özkaşıkçı’yı yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçti.

One of the 8 associations bringing Turkish flour industri-
alists together, Anatolia Flour Industrialists’ Association held 
the 2016 Ordinary Meeting of the General Assembly in Anka-
ra Bilkent Hotel in January. Ali İhsan Özkaşıkçı was appoint-
ed as the new Chairman of the Board during the meeting. 

Forecasted budget for the follow-
ing period was approved during the 
Ordinary Meeting of the General As-
sembly in which management and 
supervisory board activity reports for 
2013, 2014 and 2015 were evaluat-
ed. The new Board of Directors was 
appointed through the election made 
after budget negotiations.  Alp Eski-
yapan, Ata Toru, Cem Oğuz Kırtız, 
Erol Ceylan, Ali İhsan Özkaşıkcı, 
Ömer İmamoğlu, Mehmet Ekici, Birol 
Kırtız, İsmail Kunduracı, Bekir Tosun 
and Ali Rıza Menemenlioğlu were 
appointed to the Board of Directors 
by taking all of the votes. 

Ali İhsan Özkaşıkcı was appointed 
to the Chairman of the Board; Cem 
Oğuz Kırtız and Bekir Tosun were 
appointed as Vice Presidents and Alp Eskiyapan was also 
appointed as Accountant Member during the Board of Direc-
tors Meeting realized after General Assembly. 

Türkiye’de un sanayicilerini bir araya getiren 8 der-
nekten biri olan Anadolu Un Sanayicileri Derneği, 2016 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı Ocak ayında Ankara 
Bilkent Otel’de gerçekleştirdi. Toplantıda Ali İhsan Özka-
şıkçı, yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.

2013, 2014 ve 2015 yılları 
yönetim ve denetim kurulları 
faaliyet raporlarının değerlendi-
rildiği Olağan Genel Kurul Top-
lantısında, gelecek dönem için 
tahmini bütçeler de onaylandı. 
Bütçe görüşmelerinin ardından 
yapılan seçim sonucunda de-
neğin yeni yönetim kurulu belir-
lendi. Alp Eskiyapan, Ata Toru, 
Cem Oğuz Kırtız, Erol Ceylan, 
Ali İhsan Özkaşıkcı, Ömer İma-
moğlu, Mehmet Ekici, Birol 
Kırtız, İsmail Kunduracı, Bekir 
Tosun ve Ali Rıza Menemen-
lioğlu oyların tamamını alarak 
Yönetim Kuruluna seçildi.

Genel kurul sonrasında yapı-
lan Yönetim Kurulu toplantısın-

da da Başkanlığa Ali İhsan Özkaşıkcı, Başkan Yardımcı-
lığına Cem Oğuz Kırtız ve Bekir Tosun, Muhasip üyeliğe 
ise Alp Eskiyapan seçildi.
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The fifth of Global Fed & Food Congress (GFFC) which is one of the most significant meeting plat-
forms of global feed industry will be held in Antalya on 18-20 April 2016.

Küresel yem endüstrisinin en önemli buluşma platformlarından biri olan Dünya Yem & Gıda 
Kongresi’nin (GFFC) beşincisi, 18-20 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

The 5th Global Feed and Food Congress (GFFC) which 
will be held in Antalya on 18-20 April will also gather more 
than 1200 participant representing the global feed and 
food industries. The 5th GFFC Congress and Exhibition, 
which will be realized with the collaboration of the Inter-
national Feed Industry Federation (IFIF), European Feed 
Manufacturers' Federation (FEFAC) and Feed Manufac-
turers Association of Turkey (TÜRKİYEMBİR) and with the 
technical support of FAO, will point out the global chal-
lenge to feed 9.6 billion people with sustainable, afford-
able and safe food by 2050 with “Equity and Prosperity 
for All” theme. 

The issues such as sustainability in feed production 
and food processing value chain, Markets & Trade, Food 
and Feed Safety, Legislation and Trade Facilitation, Ani-
mal Nutrition, Innovation and R&D will be discussed in 
this unique Congress which will gather more than 1200 
speakers consisting of the industry representatives of pri-
vate sector, public sector and NGOs and expert speak-
ers. Global Feed & Food Congress and Exhibition is a 
significant global platform for global leaders and indus-
try representatives from feed and food industry, public 
agents and leaders of international institutions, represen-
tatives of non-governmental institutions, globally known 
academics, experts from feed and food industries, raw 
material and additives suppliers, oil and grain suppliers, 

18-20 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştiri-
lecek olan 5. Dünya Yem ve Gıda Kongresi (GFFC), küre-
sel yem ve gıda sektörünü temsil eden 1200’ün üzerinde 
katılımcıyı bir araya getirecek. Uluslararası Yem Sanayi 
Federasyonu (IFIF), Avrupa Yem Sanayicileri Federasyo-
nu (FEFAC) ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin (TÜRKI-
YEMBİR) işbirliği ve FAO’nun teknik desteği ile düzenle-
necek 5. GFFC kongre ve sergisi, ‘Herkes için Eşitlik ve 
Refah’ temasıyla, 2050 yılı itibariyle dünyadaki 9.6 milyar 
insanın sürdürülebilir, uygun fiyatlarla ve güvenli bir şekil-
de beslenmesini öngören küresel çaptaki zorluğa dikkat 
çekecek. 

Özel sektör, kamu ve STK’lardan oluşan sektör tem-
silcileri ve yetkin konuşmacıların oluşturacağı 1200’ün 
üzerinde katılımcının bir araya geleceği bu benzersiz et-
kinlikte, yem üretimi ve gıda işleme değer zincirinde Sür-
dürülebilirlik, Piyasalar & Ticaret, Gıda ve Yem Güvenliği, 
Mevzuatlar ve Ticaretin Kolaylaştırılması, Hayvan Besle-
me ile İnovasyon ve AR-GE konulara ele alınacak.

Dünya Yem & Gıda Kongresi ve Sergisi, yem ve gıda 
sanayinden küresel liderler ve sektör temsilcileri, resmi 
otorite temsilcileri ve uluslararası kuruluş liderleri, sivil 
toplum örgüt temsilcileri, dünya çapında tanınan uzman 
akademisyenler, yem ve gıda sektörlerinden uzman-
lar, hammadde ve katkı maddeleri tedarikçileri, yağ ve 
hububat tedarikçileri, yem ve gıda makine ve ekipman 

Dünya Yem 
ve Gıda Kongresi 
18-20 Nisan’da Antalya’da

Global Feed and Food 
Congress is in Antalya 
on 18-20 April
...............................................
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feed and food machinery and equipment manufacturers, 
service providers of these industries, biofuels and renew-
able energy sector, fertilizer industry representatives. 

All the industry shareholders will find a unique commu-
nication, meeting and negotiation opportunity by coming 
together in this significant event. Both local and foreign 
industry companies will take part wherever they desire 
during the sessions, workshops and exhibition booths 
which will be organized in large halls and lobbies of Mari-
time Beach Hotel and Convention Center; they will have 
a chance to promote their new products, create solu-
tions regarding the possible partnerships and commer-
cial issues, view new technologies and innovations, have 
a new perspective and vision about the global situation 
of feed and food industry. 

Turkey’s central location among Middle East, The Black 
Sea, Eurasia and North Africa, its cultural and historical 
bonds with these countries, as well as the dynamic feed 
industry of Turkey and the fact that it has grown of 10 
percent continuously in the last 10 years caused this 
global Congress and exhibition to be organized in An-
talya/Turkey. 

imalatçıları, bu sektörlere hizmet sağlayanlar, biyoyakıt ve 
yenilenebilir enerji sektörü, gübre sanayi temsilcileri olmak 
üzere tüm katılımcılar için önemli bir küresel platform ni-
teliği taşıyor.

Tüm sektör paydaşları bu önemli etkinlikte buluşarak 
eşsiz bir iletişim, görüşme ve müzakere imkanı bulacak. 
Gerek yerli gerekse yabancı sektör firmaları, Maritim Be-
ach Hotel ve Convention Center’ın geniş salon ve holleri 
ile fuayesinde düzenlenecek oturum, workshop ve sergi 
stantlarında arzu ettikleri yeri alarak ürünlerini tanıtma, 
yeni ortaklıklar veya ticaret konularıyla ilgili sorunlarını gi-
derme, yeni teknolojileri ve inovasyonları irdeleme imkanı 
bulacak; yem ve gıda sektörlerinin küresel ölçekteki gi-
dişatıyla ilgili yepyeni bir perspektif ve geniş bir vizyona 
sahip olacaklar.

Dünya çapındaki bu kongre ve serginin Antalya/
Türkiye’de düzenlenecek olmasında, Türkiye’nin Ortado-
ğu, Karadeniz, Avrasya ve Kuzey Afrika arasındaki merke-
zi konumunun ve bu ülkelerle olan tarihi ve kültürel bağ-
larının yanı sıra Türkiye’deki yem sanayinin dinamik yapısı 
ve son 10 yılda aralıksız olarak sergilediği yıllık %10’luk 
büyüme, belirleyici bir etkiye sahip.

According to the news of Yerel Saray Medya, Konya-
based Güneyler Un has invested in real estate to use for 
licensed warehousing industry. Being one of the three 
flour factories located in Konya Sarayönü, Güneyler Un 
Factory is getting ready to invest in the industrial zone. 
Purchasing the industrial land which belongs to Sarayönü 
Municipality, the company is expected to start investing 
soon. It is stated that Un Yem ve Hayvancılık Sanayi Ti-
caret A.Ş. purchased 16.201 m² land, which is recorded 
as industrial area in the construction plan, for 325 thou-
sand TL and a licensed warehousing plant would be es-
tablished there.

Yerel Saray Medya’da yer alan bir habere göre Kon-
ya merkezli Güneyler Un, lisanslı depo sektöründe 
kullanmak amacıyla gayrimenkul yatırımı yaptı. Konya 
Sarayönü'nde bulunan üç un fabrikasından bir tanesi 
olan Güneyler Un Fabrikası, sanayi bölgesine büyük ya-
tırımlar yapmaya hazırlanıyor. Sarayönü Belediyesi'ne 
ait sanayi sahasını alan firmanın yakın zamanda yatı-
rımlarına başlaması bekleniyor. Güneyler Un Yem ve 
Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş.’nin imar planında sa-
nayi sahası olarak geçen 16 bin 201 m² arsayı 325 bin 
liraya satın aldığı ve bu alana lisanslı depoculuk tesisi 
kuracağı belirtiliyor.

Güneyler Un, lisanslı 
depoculuk yatırımına 
hazırlanıyor

Güneyler Un is getting 
ready for licensed 
warehousing investment
.............................................
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Değirmencilik Eğitimi, Kalifiye İş Gücü 
ve Dünyadaki Genel Durum – I:

“DEĞİRMENCİLİK OKULLARI”
Today, the milling industry needs high qualified staff in all areas of milling 
industry. Intermediate employees who know about raw materials, costs, can 
run the mill, adjust machines, check the products, and that know about ma-
chine maintenance and electricity/automation are in demand.

Günümüzde değirmencilik endüstrisindeki tüm alanlarda kalifiye iş gücüne ihti-
yaç var. Hammaddeyi tanıyan, maliyetten anlayan, değirmeni idare edebilecek, 
makine ayarı yapabilecek, ürünü kontrol edebilecek, makine bakımını bilen, 
elektrik/otomasyon bilgisi olan ara eleman arayışı her geçen gün dikkate değer 
şekilde artmaktadır.

Demand for basic foods is a rapidly in-
creasing. This allows the food processing 
sector to grow and Companies, particularly 
those that process grain, are ready to in-
vest in new capacity. However, the lack of 
trained personnel for operation and main-
tenance is a limitation for companies.  The 
milling schools which are established both 
by leading milling technologies companies 
and the universities are training workforce to 
meet this requirement. As Miller Magazine, 
we have prepared a detailed cover story 
about the schools offering training for this 
area. As the subject of our cover story was 
very well accepted we decided to discuss 
this subject in two issues and focus on just 
the schools in this issue. We will continue 
our cover story “Milling Education” in the 
next issue too and place the views of the 
industry about this subject. 

Temel gıdalara olan talep yıldan yıla büyüme 
kaydetmektedir. Bu da temel gıdaları işleyen 
sektörün büyümesini ve tahıl işleyen firmala-
rın yeni kapasite artırımı için yatırım yapmasını 
sağlıyor. Ancak operasyon ve bakım için gerekli 
eğitimli personel eksikliği, firmaların önündeki 
en büyük engellerden biri. Gerek değirmencilik 
teknolojilerinde dünyanın önde gelen firmaları-
nın gerekse üniversitelerin bünyesinde kurulan 
değirmencilik okulları, sektörün dünya genelin-
deki bu ihtiyacına yanıt verebilecek elemanlar 
yetiştiriyor. Biz de Değirmenci Dergisi olarak bu 
alanda eğitim veren okullara dair detaylı bir ça-
lışma hazırladık. Çalışmamıza gösterilen talep 
bir hayli fazla olduğundan konuyu iki sayıda ele 
almaya karar verdik ve bu sayı sadece okulları 
anlatmayı uygun bulduk. Önümüzdeki sayıda 
da “Değirmencilikte Eğitim” başlıklı konumuza 
devam edecek ve konuyla ilgili sektörün tüm 
taraflarının görüşlerine yer vereceğiz.

Milling Training, Qualified Workforce and 
the General Situation in the World –I: 

“MILLING SCHOOLS” 
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The school trains about 20 students each year, and they graduate as State Certified Engineer 
(EU).  Their specialties are mill construction, grain milling and food processing. The graduates plan 
and construct milling machinery and complete mills, and they guarantee the reliable function of the 
technological processes in quite a number of companies worldwide from New Zealand to Algeria, 
from Germany to Turkey.

German Milling School of which official name is Deutsche 
Müllerschule Braunschweig is one of the leading and rare 
milling schools. The school is well known for its successful 
combination of theory and practice. The Director of Stud-
ies Georg Böttcher informed us about the details of the 
school. However, before the detailed information about 
the school, we quote Mr. Böttcher’s thoughts about the 
importance of training. Mr. Böttcher says:  “As the com-
panies become bigger, the costs for capital investment 
and raw material increases and the responsibility of the 
employees rise. Therefore they have to be very well edu-
cated to avoid mistakes which cost a lot of money. Today, 
you need high qualified staff in all areas of milling industry! 
These are quality management of raw material and final 
products, good knowledge of the influences on the milling 
process and also of the business environment.”

DMSB, her yıl yaklaşık 20 öğrencinin eğitimini tamamlıyor ve onları devlet (AB) tarafından serti-
fikalandırılmış mühendis olarak mezun ediyor. Uzmanlık alanları ise değirmen kurulumu, tahıl de-
ğirmenciliği ve gıda işleme. Mezunlar değirmen makineleri ve tam değirmenler planlayıp kuruyor 
ve Yeni Zelanda’dan Cezayir’e, Almanya’dan Türkiye’ye kadar dünya genelinde çok sayıda firmanın 
teknolojik proseslerini güvenilir şekilde çalışmasını garanti ediyorlar.

Orijinal adı Deutsche Müllerschule Braunschweig olan 
Alman Değirmencilik Okulu, dünyanın önde gelen çok az 
sayıdaki değirmencilik okullarından biri. Teorik ve pratik eği-
tim noktasında son derece başarılı eğitimleriyle tanınıyor. 
DMSB ile ilgili detayları Eğitim Direktörü Georg Böttcher’den 
aldık. Ancak okulla ilgili ayrıntılı bilgilere geçmeden önce 
Böttcher’in eğitimin önemine dair görüşünü alıyor. Böttcher, 
konuyla ilgili şunları aktarıyor: “Firmalar büyüdükçe finansal 
yatırım, hammadde miktarı ve çalışanların sorumluluğu da 
artıyor. Bu sebeple büyük meblağlara neden olabilecek ha-
talardan kaçınmak için çalışanlar eğitimli olmak zorundalar. 
Günümüzde değirmencilik endüstrisindeki tüm alanlarda 
kalifiye iş gücüne ihtiyaç var! Bu alanların en önemlileri ise 
hammadde ve nihai ürünün kalite yönetimi ve bunların öğüt-
me prosesi üzerindeki ve aynı zamanda iş ortamındaki etki-
lerinin iyi bilinmesi olarak sıralayabiliriz.” 

Değirmencilik eğitiminin en köklü kuruluşlarından biri: 

Alman Değirmencilik Okulu “DMSB”

One of the most well-established institutions of milling education: 

German Milling School “DMSB”
......................................................................................................
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135 YEARS OF EXPERIENCE IN TRAINING
The German Milling School was founded in 1881. It 

is the only state-owned institute of this kind worldwide. 
Since 1949, the school is located in Braunschweigh, not 
far from a number of large mills in Lower Saxony and of 
one of the leading manufacturers of milling equipment, 
Buhler GmbH. The Director of Studies Georg Böttcher 
states that the milling industry supports the school in 
various ways and says: “Bühler supports our school, 
mainly by sending specialists who do some teaching. 
This is also be done by companies like the Kahl-Group, 
which delivers complete compound feed factories, rice 
mills and grain processing plants all over the world.”

STATE CERTIFIED ENGINEER (EU)
The school trains about 20 students each year, and 

they graduate as State Certified Engineer (EU).  Their 
specializations are mill construction, cereal milling and 
feed processing. The two subjects can be studied si-
multaneously. After two years of study and a successful 
final exam the students receive a state certificate which 
certifies the chosen specializations and grades for all 
subjects. The full course at the school will take 2 years 
(4 semesters) as mentioned above. Courses start annu-
ally at the beginning of September.

The graduates plan and construct milling machinery 
and complete mills, and they guarantee the reliable func-
tion of the technological processes in quite a number 
of companies worldwide from New Zealand to Algeria, 
from Germany to Turkey. They do not work in the mill-
ing industry only, but everywhere, where bulk material is 
conveyed, stored, sorted, reduced in size, granulated or 
cleaned - from grains to wood or plastics. 

Director of Studies Böttcher also informs us especially 
about the students of the school: “Though it is called 
German School for Millers, our students come from sev-
eral countries of the world.”

PRIMARY SUBJECTS 
In German School for Millers, basic subjects are 

mathematics, science, mechanics, chemistry, electrical 
engineering, English, German and politics.  These are 
the requirements for the trade related topics like: 

• Milling machines and grinding technology
• Baking technology and laboratory
• Feed milling and animal nutrition, 
• Conveyor and silo construction, 
• Specialty milling (oats, rice, corn, spices, herbs, tea) 
Besides this all students are given an extensive knowl-

edge in other subjects which are required for managerial 
positions. The regular tutors are supported by a number 
of experts with hands-on experience within the business.

EĞİTİMDE 135 YILLIK BİR BİRİKİM VE TECRÜBE
Alman Değirmencilik Okulu, 1881’de kuruldu. Kendi 

alanında dünyanın ilk devlet okulu olma özelliğini taşıyan 
DMSB, 1949 yılından bu yana Aşağı Saksonya’daki bir-
çok büyük değirmenden ve Bühler GmbH gibi önde gelen 
değirmen ekipmanı üreticilerinden pek de uzakta olma-
yan Braunschweig’de bulunuyor. Okulun Eğitim Direktö-
rü Georg Böttcher, değirmencilik sektöründeki aktörlerin 
farklı yollarla okula destek olduklarını açıklıyor ve şunları 
dile getiriyor: “Bühler daha çok eğitim verebilecek uzman 
göndererek okulumuzu desteklemektedir. Aynı zamanda 
Kahl-Group gibi dünya çapında karma yem fabrikalarının, 
pirinç değirmenlerinin ve tahıl işleme tesislerini işleten fir-
maların da yardımını alıyoruz.” 

AB ONAYLI SERTİFİKALI MÜHENDİS
Okul, her yıl yaklaşık 20 öğrencinin eğitimini tamamlıyor 

ve onları devlet (AB) tarafından sertifikalandırılmış mühen-
dis olarak mezun ediyor. Uzmanlık alanları ise değirmen 
kurulumu, tahıl değirmenciliği ve gıda işleme. Ancak aynı 
anda iki alanda da eğitim alınabiliyor. İki yıllık eğitimin ve 
başarılı bir final sınavının ardından öğrenciler, belirtilen 
alanlardaki uzmanlıklarını ve aldıkları derslerin notlarını 
ifade eden, devlet onaylı bir sertifika alıyorlar. Okuldaki 
eğitim, yukarıda da belirtildiği gibi iki yıl sürüyor (4 yarıyıl) 
ve dersler her yıl Eylül ayında başlıyor.

Mezunlar değirmen makineleri ve tam değirmenler plan-
layıp kuruyor ve Yeni Zelanda’dan Cezayir’e, Almanya’dan 
Türkiye’ye kadar dünya genelinde çok sayıda firmanın tek-
nolojik proseslerini güvenilir şekilde çalışmasını garanti edi-
yorlar. Yalnızca değirmencilik endüstrisinde de çalışmıyorlar; 
tahıldan ahşaba ya da plastiklere kadar kaba malzemenin 
taşındığı, depolandığı, boyutunun küçültüldüğü, granül hale 
getirildiği ya da temizlendiği her yerde çalışıyorlar. 

Eğitim Direktörü Böttcher, okulun öğrenci kitlesi hak-
kında bilgi verirken şu notu da özel olarak düşüyor: “Her 
ne kadar okulumuzun ismi “Alman Değirmencilik Okulu” 
olsa da, dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencilerimiz var.”

BAŞLICA EĞİTİM KONULARI 
Alman Değirmencilik Okulu’nda matematik, fen bilimleri, 

mekanik, kimya, elektrik mühendisliği, İngilizce, Almanca ve 
siyaset bilimleri gibi temel dersler okutuluyor. Değirmencilik 
mesleğini ilgilendiren eğitim konuları ise şunlardan oluşuyor: 

• Değirmen makineleri ve öğütme teknolojisi
• Pişirme teknikleri ve laboratuvar
• Yem değirmenciliği ve hayvan beslenmesi
• Konveyör ve silo kurulumu
• Spesiyal değirmencilik (yulaf, pirinç, mısır, baharat-

lar, otlar, çay) 
Bunun yanı sıra, tüm öğrencilere diğer alanlarda yöne-

tim pozisyonlarının gerektirdiği ekstra bilgiler de veriliyor. 
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Business economics is handling the needs for eco-
nomical negotiations. Costings, financing, investment 
calculations and marketing are no news to the gradu-
ates of DMSB and an integrated part of the courses.

Staff Management and Working Practices will help to 
successfully achieve teamwork. Social and methodical 
competence is an important part of the training.

A detailed Quality Management system is required 
to survive under current business surroundings and 
markets. ISO 9001-2000 / ISO 22000-2005, QC/GMP 
13, QS, IFS, detailed labelling and traceability etc. are 
trained within this subject.

System Construction covers the detailed task of proj-
ect management. From the enquiry level to project stud-
ies, a process system concept, building plans and quo-
tation management with respect to local requirements, 
are all handled within this subject on different stages.

COMBINATION OF THEORY AND PRACTICE 
Technical Communication - IT – Automation: All stu-

dents have a state-of-the-art internet ready multimedia 
PC for their own use and access. Studies with modern 
application software (Word, Excel, Power-Point, and 
Access) and computer-aided design (CAD) are included 
in the training plan, as well as statical mechanics, PLC 
controls and process simulations.

A Research Project which is under the responsibility 
of the student is a part of the final exam. The practical 
work for the project is carried out with local companies 
or research and development departments and takes 4 
weeks. The tasks are given in co-operation with the re-
spective companies and ensure a close relation to prac-
tical projects in the students’ future work. The students 
have to work independently on complex tasks, identify 
and evaluate problems, develop and realize solutions. 
They present their final recommendation as a paper and 
in a short lecture about that.

Düzenli eğitmenler, bu alanda pratik tecrübesi olan çok 
sayıda uzman tarafından da destekleniyor. 

İşletme ekonomisi ekonomik görüşmelerin gerekliliklerini 
ele alıyor. Maliyet, finans, yatırım hesaplamaları ve pazarla-
ma, DMSB mezunları için yeni şeyler değil; bunlar dersle-
rinin birer parçası. 

Personel yönetimi ve çalışma uygulamaları bir ekibin 
başarılı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Sosyal ve metodik 
yetkinlik eğitimin önemli bir parçası. 

Detaylı bir kalite yönetimi sistemi de mevcut işletme çev-
relerinde hayatta kalmak için gerekli. ISO 9001-2000 / ISO 
22000-2005, QC/GMP 13, QS, IFS, detaylı etiketleme ve 
izlenebilirlik vs. gibi konular bu ders içinde okutuluyor. 

Sistem kurulumu ise proje yönetimi görevini detaylı şe-
kilde kapsıyor. İnceleme seviyesinden proje çalışmalarına 
kadar proses sistem konsepti, kurulum planları ve yerel 
gerekliliklere bağlı olarak kota yönetimi, tümüyle bu dersin 
farklı aşamalarında ele alınan konulardan. 

TEORİ İLE PRATİĞİN BİRLEŞTİRİLMESİ
Teknik Komünikasyon – IT – Otomasyon: Tüm öğrenci-

ler kendi kullanımları için son teknoloji internet bağlantılı 
multimedia bilgisayarlara ulaşabiliyor. İstatistiksel meka-
nikler, PLC kontrolü ve proses simülasyonunun yanı sıra, 
modern uygulama yazılımlarıyla (Word, Excel, Power-Po-
int ve Access) yapılan dersler ve bilgisayar destekli tasa-
rımlar (CAD) eğitim planının birer parçası. 

Öğrencilere final sınavının bir parçası olarak bir araştırma 
projesi görevi veriliyor. Proje için gereken pratik çalışma, 
yerel firmaların araştırma ve geliştirme departmanlarında 
yürütülüyor ve 4 hafta sürüyor. Görevler, bu firmalarla işbir-
liği halinde veriliyor ve öğrencilerin gelecekteki uygulamalı 
projeleriyle yakından ilişkili. Öğrenciler kompleks görevler 
üzerinde bağımsız olarak çalışmak, problemlerini tanımla-
yıp değerlendirmek, çözüm geliştirip uygulamaya koymak 
zorunda. Öğrenciler, final değerlendirmelerini ödev olarak 
teslim ediyor ve bununla ilgili kısa bir sunum yapıyorlar. 
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Throughout the year a number of excursion trips 
take place, supporting all subjects. These visits include 
tradeshows, exhibitions, seminars and company visits. 
Close exchange with public and private research and 
development departments ensures that the studies are 
up-to-date and close to the practices of the industry.

ADMISSION REQUIREMENTS
In order to be accepted to the course, preferably you 

should have an apprenticeship, either 
• Within the food producing industry (flour miller, feed 

miller, baker etc.), or 
• As a millwright (mill mechanic) or as a metal worker
• As a mechatronic or in another construction trade 

(e.g. as a draughts person) 
• In a corresponding trade within the farming industry.

If such certified trainings are not available in your 
country, prolonged practical work in one of the above-
mentioned areas will be sufficient.  All lessons are held 
in German. So you must have at least a basic knowl-
edge of German before you can start at the school. 
Böttcher says that courses would be available e.g. 
at a Goethe Institute in your country and he adds “Of 
course, you will be given help with the language during 
the courses.”

There are no student’s fees applicable in German 
Milling School but you will have to pay for your board 
and lodging. Böttcher says that the students’ fraternity 
„Glück zu” (which might be translated by „Carry on the 
miller’s luck“), which has its own students’ home, will 
offer you any possible help. He notes about the frater-
nity as follows: “The fraternity was established some 
120 years ago and has handed down the traditions of 
the milling trade ever since. They can help with practi-
cal problems but also with contacts to millers and mill-
wrights the world over. They will also give you support 
and provide an agreeable and effective learning climate.”

Yıl boyunca dersleri destekleyici nitelikte çok sayıda gezi 
gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretler fuarları, ticaret etkinliklerini, 
seminerleri ve firma ziyaretlerini de içeriyor. Gerek devlete 
ait gerekse özel AR&GE departmanlarıyla yapılan görüş-
melerle derslerde son teknolojinin kullanılması ve endüstri-
nin pratik kullanımlarına yakın olunması sağlanıyor.

DERSLERE KATILMANIN KOŞULLARI
Derslere katılabilmek için genel olarak şu alanlarda bir 

çıraklık (stajyerlik) eğitiminden geçmiş olmanız gerekiyor:
• Gıda üretim endüstrisi (un değirmeni, yem değirmeni, 

fırın, vs.)
• Değirmenci (değirmen makinecisi) ya da dökümcü 

olarak,
• Mekatronik ya da diğer inşaat alanlarında (örneğin 

teknik ressam),
• Ya da tarım endüstrisinde ilgili bir alanda

Eğer bu tip alanlar ülkenizde bulunmuyorsa, yukarıda 
bulunan alanlarda edinilmiş uzun süreli tecrübe de yeterli 
olacaktır. Tüm dersler Almanca işleniyor. Yani okula başla-
madan önce en azından temel düzeyde Almanca bilginiz 
olmalı. Böttcher, Almanca dersleri için ülkelerdeki Goethe 
Enstitülerine başvurulabileceğini belirtiyor ve ekliyor: “El-
bette dersler konusunda size yardımcı olunacaktır.”

Alman Değirmencilik Okulu’nda eğitim almak herhangi 
bir ücret gerektirmiyor ancak seyahat ve konaklama mas-
raflarınızı ödemeniz gerekiyor. Georg Böttcher, öğrenciler 
birliğinin, yani “Glück zu”nun (Türkçeye çevrilecek olursa 
“mutluluk”), öğrenci evlerini de içerdiğini ve muhtemelen 
öğrencilere yardımcı olacaklarını belirtiyor. Böttcher, öğ-
renci birliği hakkında şu notu düşüyor: “Öğrenci birliği, 
120 yıl önce kuruldu ve o zamandan beri değirmencilik 
geleneğini nesilden nesile aktarıyor. Uygulamalı konular-
daki problemlerde yardımcı olabilecekleri gibi dünyadaki 
değirmencilerle kurulacak bağlantılarda da yardımcı ola-
bilirler.  Aynı zamanda makul ve etkili bir öğrenme ortamı 
sağlamak konusunda da yardım sağlayacaklardır.” 
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As the demand for flour increases and new mills are subsequently setup, the need for qualified 
personnel rises as well. Bühler AG, the Swiss processing technology company, has decided to ad-
dress this issue by establishing the African Milling School (AMS) in Nairobi/Kenya. The first AMS 
class starts in February 2015.

Taking care of young professionals and successors in 
the African milling industry, Bühler has launched its Af-
rican Milling School in the Kenyan capital city Nairobi in 
February 2015.

"Africa is a market with strong growth," says Martin 
Schlauri, the Principal of the African Milling School, ex-
plaining the significance of the African continent for the 
Bühler Technology Group. Along with enormous popula-
tion growth, metropolitanization is taking place as well. 
The result is a rapidly increasing demand for basic foods 
which in turn allows the food processing sector to grow. 
Companies, particularly those that process grain, are 
ready to invest in new capacity. However, the lack of 
trained personnel for operation and maintenance is fre-
quently a limitation.  

Afrika’da una olan talep arttıkça ve yeni değirmenler açıldıkça kalifiye personele olan ihtiyaç da 
artıyor. İsviçreli proses teknolojileri firması Bühler AG de, Nairobi/Kenya’da Afrika Değirmencilik 
Okulu’nu (AMS) kurarak bu ihtiyacı karşılamaya karar verdi. AMS’deki ilk ders, 2015 yılının Şubat 
ayında başladı.

Afrika değirmencilik endüstrisindeki genç profesyo-
neller ve onların yerine geçecek olanlarla ilgilenen Büh-
ler, Afrika Değirmencilik Okulu’nu Kenya’nın başkenti 
Nairobi’de, 2015 yılının Şubat ayında açtı. 

Bühler AG’de 15 yıl boyunca Değirmencilik Birimi 
Başkanı olarak görev yapan okul müdürü Martin Schla-
uri, Bühler Teknoloji Grubu için Afrika kıtasının önemi-
ni “Afrika güçlü bir şekilde büyüyen bir pazar” diyerek 
açıklıyor. Büyüyen nüfusla birlikte metropolleşme de 
gerçekleşiyor. Sonuç ise temel gıdalara olan talebin 
artması ki, bu da temel gıdaları işleyen sektörün bü-
yümesini sağlıyor. Tahıl işleyen firmalar, yeni kapasite 
artırımı için yatırım yapmaya hazır. Ancak operasyon ve 
bakım için gerekli eğitimli personel eksikliği sık sık en-
gel teşkil ediyor. 

Afrika Değirmenleri için Uzmanlar 

Experts for African Mills
.............................................................................................
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VOCATIONAL SCHOOL FOR MILLERS 
The African business metropolis Nairobi, Kenya was 

selected as the location for the AMS. Just 25 minutes 
from Nairobi's international airport, it is an ideal place 
in terms of transportation. The AMS offers young em-
ployees from industrial mills a comprehensive and in-
tensive education with a focus on theoretical and prac-
tical training. 

The goal of the training is to enable millers to manage 
a milling plant with the best yield, highest quality of flour 
and optimized cost effectiveness.

Bühler's African Milling 
School is designed to be a 
classic vocational school. Fol-
lowing the dual training prin-
ciple for apprenticeships, it 
trains apprentices to become 
certified millers. The core 
training lasts two years and 
ends with the miller certifica-
tion examination. The young 
millers then have the option 
to continue their training, after 
completing at least one year 
of work experience, with a one-year course to become 
a head miller. For training as plant manager, an interna-
tional school must be attended.

REQUIREMENT FOR PARTICIPANTS
For the enrollment to the Miller’s Apprenticeship Pro-

gram at the African Milling School, the following require-
ments must be fulfilled:

• The apprentice must be an employee of a flour mill-
ing company

• Minimum age of 20 years
• Good knowledge in English
• Basic education primary/secondary school, Grade C
• They must work in the plant and must gain work 

experience in all plant sections such as: intake and stor-
age, cleaning, milling, finished product section, packing 
and quality control

Furthermore, the apprentices must have at least one 
year of milling experience prior to the attendance of the 
AMS. The employer handles the enrolment of the trainee 
at the AMS and will take care of the expense during the 
courses at the AMS. For each apprentice enrolling for the 
AMS the mill appoints a suitable person who takes the 
role as a mentor during the apprenticeship.

LAUNCH IN FEBRUARY 2015
The African Milling School started very well. “We have 

DEĞİRMENCİLER İÇİN MESLEK OKULU
AMS için Afrika’nın iş metropolü olan Nairobi seçildi. 

Nairobi’nin uluslararası havaalanından 25 dakika uzak-
lıkta bulunan bölge, ulaşım anlamında ideal bir noktada. 
AMS, endüstriyel değirmenlerden gelen genç çalışanla-
ra, hem teoriye hem de pratiğe odaklanan kapsamlı ve 
yoğun bir eğitim sunuyor. 

Eğitimin amacı ise değirmencileri eğiterek onların bir 
tesisi en yüksek verim, en yüksek un kalitesi ve en yük-
sek maliyet verimliliğiyle yönetmesini sağlamak. 

Bühler’in Afrika De-
ğirmencilik Okulu kla-
sik bir meslek okulu 
olarak tasarlandı. Çı-
raklık eğitiminin de da-
hil olduğu ikili eğitim 
sistemini takip eden 
öğrenciler, sertifikalı 
değirmenciler olmak 
için eğitiyor. Eğitim te-
melde 2 yıl sürüyor ve 
değirmencilik sertifikası 
sınavıyla bitiyor. Genç 
değirmenciler daha  

sonra da eğitimlerine devam etme seçeneğine sahipler. 
Dilerlerse 1 yıllık bir kursla birlikte en az 1 yıllık iş dene-
yimi edindikten sonra usta bir değirmenci olabiliyorlar. 
Fabrika müdürü eğitimi için mutlaka uluslararası bir oku-
la devam etmek gerekir.

KATILIM ŞARTLARI 
Afrika Değirmencilik Okulundaki Çıraklık Programı’na 

katılmak için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir: 
• Aday çırak bir değirmen firmasının çalışanı olmalıdır. 
• En az 20 yaşında olmalıdır. 
• İyi derecede İngilizce bilmelidir. 
• En az ilkokul/ortaokul mezunu olmalıdır (en az 2.00 

ortalama)
• Bir tesiste çalışmalı ve tesisin alım ve depolama, te-

mizleme, öğütme, nihai ürün bölümü, paketleme ve kalite 
kontrol gibi tüm bölümlerinde tecrübe edinmelidir. 

Dahası çıraklar AMS’ye katılmadan önce en az bir yıllık 
değirmencilik tecrübesine sahip olmalıdır. İşveren, öğren-
cinin AMS’ye kayıt işlemini yapmalı ve eğitim sırasındaki 
masraflarla ilgilenmelidir. Değirmen,  AMS’ye kayıt olan 
her bir stajyer için program boyunca rehber rolü oynaya-
cak uygun bir kişiyi görevlendirmektedir.

ŞUBAT 2015’DE AÇILIŞ 
Afrika değirmencilik okulu çok iyi bir başlangıç yaptı. 

Martin Schlauri, bu başlangıçla ilgili şunları aktarıyor: “9 
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a full class with 26 apprentice millers from 9 nations. It is 
a great class with outstanding talents. Some of the ap-
prentices have already a decent work experience. So we 
enjoy an intensive dialogue. The facilities with the class 
room, the laboratory and the school mill have proven to 
be aligned with the demands of operating a modern vo-
cational school. The second miller’s apprenticeship class 
started in January 2016,” says Martin Schlauri. 

TRAINING COURSE FOR MILLERS
The core training to become a miller lasts two years. 

Students are present at the school for four week periods 
three times a year. The first year's program covers the 
areas of grain, grain intake and storage, cleaning and the 
first part of wheat milling. The second year completes 
the continuation of the wheat milling as well as the top-
ics of maize milling, end products and quality control. 
Participants take a mid-term examination after the first 
year. Successfully completing the apprenticeship earns 
the professional diploma of miller.

TEACHING STAFF
Martin Schlauri, principal of the AMS and grain milling 

process technologist is been assisted by an experienced 
milling engineer, Stefan Lutz, at his side for teaching. And, 
depending on need and the progress of the course, they 
are assisted by experts from the Bühler employee pool. This 
ensures that the graduates of the African Milling School can 
learn from highly qualified and experienced professionals.

ülkeden 26 çırak değirmenciyle dolu bir sınıfımız vardı. 
Harika yetenekleri barındıran müthiş bir sınıftı. Stajyer-
lerden bazıları zaten makul derecede çalışma tecrübe-
sine sahipti. Dolayısıyla diyaloglarımız yoğundu. Sınıfta-
ki imkânlar, laboratuvar ve okul değirmeni, modern bir 
mesleki okulu işletmenin gerektirdiği taleplerle paralel 
olduğunu kanıtladı.” Değirmencilerin stajyerlik sınıfının 
ikincisi ise 2016 yılının Ocak ayında başladı. 

DEĞİRMENCİLER İÇİN EĞİTİM
Değirmenci olmak için gereken temel eğitim iki yıl sü-

rüyor. Öğrenciler yılda üç kez, dörder haftalık periyotlarla 
okulda bulunuyorlar. İlk yılın programı tahıl, tahıl alımı ve 
depolaması, temizleme ve buğday öğütmenin ilk aşa-
maları gibi alanları kapsıyor. İkinci yılda buğday öğütme 
işlemine ve bunun yanı sıra mısır öğütme, nihai ürün ve 
kalite kontrol konularına devam ediliyor. Katılımcılar ilk 
yıldan sonra ara sınava tabi tutuluyorlar. Çıraklık prog-
ramını başarılı şekilde tamamlayanlar, profesyonel değir-
menci diploması alıyorlar. 

EĞİTMENLER 
AMS’nin müdürü ve tahıl öğütme prosesi teknoloji uz-

manı Martin Schlauri, eğitim konusunda deneyimli mü-
hendis Stefan Lutz’dan destek alıyor. Eğitimin gerekli-
liklerine ve işleyişine göre Bühler’in çalışan havuzundan 
uzmanlar yardımda bulunuyor. Bu da Afrika Değirmenci-
lik Okulu mezunlarının kalifiyeli ve deneyimli profesyonel-
lerden ders alabileceği anlamına geliyor.
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University-industry collaboration becomes prominent in the training program provided both in 
engineering faculty and vocational school. This collaboration affects both industry representatives 
and the graduates positively. The factories are also the laboratories and ateliers of the university. 
At this point this is a win-win situation for both sides.

Like many universities, Gaziantep University (GU) 
has been contributing to meet qualified workforce re-
quirement of milling industry with engineering faculty. 
However the training in this school is related with vari-
ous sectors and areas; also the trained students can-
not meet the requirement for technicians since they 
graduate as engineers. All of these caused a special 
vocational school for milling to be established. There-
fore the leading institutions such as Turkish Flour In-
dustrialists’ Federation, Pasta Industrialists Associa-
tion of Turkey and Association of Bulgur Producers 
came together along with Gaziantep University (GU) in 
2012 and they signed a protocol to establish a milling 
program in the university. As a result of this protocol, 
a program named “Flour and Flour Products Technol-
ogy Program” was established in GU Naci Topçuoğlu 
Vocational School.  The university supports the sector 
with trained workforce. 

Gerek mühendislik fakültesi gerekse meslek yüksekokulu bünyesinde verilen eğitimlerde üniver-
site-sanayi işbirliği son derece öne çıkıyor ve bu işbirliği hem sanayi temsilcileri hem de mezunları 
olumlu yönde etkiliyor. Fabrikalar üniversitenin laboratuvarı, atölyesi halindeler. Pratik uygulama, 
staj, intörn çalışmalarında fabrikalar kapılarını sonuna kadar öğrencilere açmış durumda. Bu nok-
tada, tüm taraflar için kazan-kazan modeli işliyor.

Birçok üniversite gibi Gaziantep Üniversitesi (GÜ) de, yıllar-
dır mühendislik fakültesi altında, değirmencilik sektörünün ih-
tiyacı olan kalifiye işgücünün yetişmesine katkı sağlıyor. Ancak 
burada verilen eğitimler hem birbirinden farklı birçok sektörü 
ve alanı ilgilendiriyor hem de burada eğitim alan öğrenciler 
mühendis olarak mezun oldukları için tekniker gibi ara insan 
iş gücünü tam anlamıyla karşılamıyor. Tüm bunlar daha alt 
kadrolar için değirmenciliğe özel bir yüksekokul programının 
açılmasını bir anlamda zorunlu hale getirdi. Bu yüzden 2012 
yılında Gaziantep Üniversitesi (GÜ) ile Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği ve Bulgur 
Sanayicileri Derneği gibi değirmencilik sektörünün önde gelen 
kuruluşları bir araya gelerek, üniversite bünyesinde değirmen-
cilik programının açılması için bir protokol imzaladı. Bu pro-
tokol sonucunda GÜ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde “Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı” adıy-
la değirmencilik eğitimi verecek bir program açıldı. Üniversite 
bugün iki koldan sektöre eğitimli iş gücü desteği veriyor.

Gaziantep’ten eğitime çift yönlü destek 

Gaziantep’s two-sided support for education 
...............................................................................................................................
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INTERN ENGINEERING TRAINING MODEL 
Gaziantep University Engineering Faculty provides 

training in food engineering, mechanical engineering, 
electrical-electronic engineering and industrial engi-
neering. Expert lecturers with ph. degree provide train-
ing in bachelor, master’s degree and ph. degree level. 
The studies are also in master and doctoral degree 
especially in milling area. The leading figures in the in-
dustry visit as guest lecturers. The graduates work as 
engineers, production managers, directors, or in qual-
ity and process management areas. The language of 
the training is English. The target of the training which 
needs a good command of English is to train engineer 
and well-informed employees.  Therefore, the graduates 
may have a chance to be hired in various regions of the 
world. The Dean of the faculty, Mustafa Bayram says 
that food engineering department has the largest share 
in contributing to the human sources in the industry. 

GU Engineering Faculty has been pioneering a new 
model which will strengthen the practical education 
as well as standard education. The Dean Bayram tells 
about the model as follows: “We have started ‘Intern 
Engineering Education Model’ which has been the first 
example of its kind in engineering faculties in Turkey 
since 2012. Intern engineers work in the industry for 
a semester before they receive their diplomas by com-
pleting all the classes. They practice in the industry. Our 
success and pleasure level is above 90 percent regard-
ing this. We have managed to realize a big change. 85 
percent of our graduates receive offers for employment 
right after inter engineering period. In this aspect, part 
of our intern engineers in food engineering, mechanical 
engineering, electrical and electronics engineering and 
industrial engineering department at engineering faculty 
are transferred to the milling industry. We have made a 
big contribution to solve qualified human source prob-
lem of the sector.”

Completing intern engineering, the graduates can be 
hired easily for production, design, quality, management 
and R&D units in the industry. The classes have also 
both theoretical and practical applications as well as a 
studying period in the industry as part of the intern engi-
neering program.  After a subject is discussed theoreti-
cally, it is applied in the laboratory and the students do 
internship in the industry in summer. 

ALL EQUIPMENTS THAT 
A GOOD EMPLOYEE NEEDS
“Flour and Flour Products Program” which was 

started in Naci Topçuoğlu Vocational School in order 
to train technicians is on its fourth year. Currently, the 
department has a quota for 30 seats per annum. 60-

 İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ MODELİ
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, gıda 

mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik-elektronik 
mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinde eği-
tim veriyor. Doktora derecesine sahip ve değirmencilik 
konusunda uzman öğretim üyeleri lisans, yüksek lisans 
ve doktora seviyesinde eğitim veriyor. Özellikle, değir-
mencilik alanında yüksek lisans tezleri ve çalışmaları ya-
pılıyor. Bazı derslere sektörün duayenleri davet edilerek 
onlardan da destek alınıyor. Fakülte mezunları sektör-
de mühendis, üretim sorumlusu, yönetici, kalite, süreç 
yönetimi konularında çalışıyor. Fakültenin eğitim dili 
İngilizce. Üst seviye İngilizce dilinde verilen eğitimlerin 
hedefi mühendis ve bilgili insan yetiştirmek. Dolayısıyla 
bu bölümden mezun olanlar dünyanın her yerinde çok 
rahat istihdam şansı bulabiliyor. Fakülte Dekanı Mustafa 
Bayram, sektöre en büyük insan kaynağını, gıda mühen-
disliği bölümünün sağladığını belirtiyor. 

GÜ Mühendislik Fakültesi, standart eğitimin yanı sıra 
pratik eğitimi güçlendirecek yeni bir modelin de öncü-
lüğünü yapıyor. Dekan Bayram, modeli şöyle anlatıyor: 
“2012 yılından itibaren Türkiye’de mühendislik fakülte-
lerinde bir ilk olan “İntörn Mühendislik Eğitimi Modeli”ni 
başlattık. İntörn Mühendisler, derslerini tamamladıktan 
sonra diplomalarını almadan önce bir dönem sanayi-
de çalışıyorlar. Sanayide pratik yapıyorlar. Bu konuda 
başarı oranımız ve memnuniyet seviyesi %90'ların üze-
rinde seyrediyor. Büyük bir değişimi başardık. Mezun-
larımızın %85'i İntörn Mühendislik sürelerinin sonunda 
hemen iş teklifi alıyorlar. Bu bağlamda, mühendislik 
fakültemizdeki gıda mühendisliği, makine mühendisliği, 
elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendis-
liği bölümlerindeki İntörn Mühendislerimizin bir kısmını 
değirmencilik sektörüne gönderiyoruz. Sektörün nite-
likli insan kaynağı sorununun çözümlenmesine büyük 
ölçüde katkıda bulunduk.”

İntörn Mühendisliklerini de tamamlayan mezunlar, 
sektördeki üretim, tasarım, kalite, yönetim, AR-GE bi-
rimlerinde rahatlıkla görev alabiliyorlar. İntörn mühendis-
lik kapsamında sanayide geçirilen bir dönemin yanı sıra 
standartta da dersler hem teorik hem pratik uygulamala-
rı içeriyor. Konunun teorik anlatımı yapıldıktan sonra hem 
laboratuvarlarda konu ile ilgili deneyler yapılıyor hem de 
yaz aylarında sanayide stajyerlik yapılıyor.

İYİ BİR ELEMANIN İHTİYAÇ DUYACAĞI 
TÜM DONANIM
Tekniker gibi ara insan gücü yetiştirmek amacıyla Naci 

Topçuoğlu MYO bünyesinde açılan “Un ve Unlu Mamul-
ler Programı” ise eğitimde dördüncü yılında. Şuan bölüm 
her yıl 30 öğrenci alımı için kontenjan açıyor. 30 konten-
janın %60-70’lik kısmını üniversite sınavı ile bu bölümü 
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70 percent of these 30 seats are 
the student coming through the 
university entrance exam. The 
subjects taught in the depart-
ment are peculiar to this school 
and this department. Not only 
flour milling, but also bulgur, rice, 
pulses and semolina milling was 
also added to the curriculum 
while determining the classes at 
first. In addition, subjects such 
as laboratory, quality, machin-
ery maintenance, food safety, 
storing is also included in the 
content of classes. In short, the 
school aims to provide the stu-
dent with all the equipment that 
a good employee working in this 
industry requires. All the sub-
jects and the content of classes are capable of meeting 
this requirement.  

The teaching staff consists of experts. The classes are 
given by experts/academics and the guest lecturers who 
gained experience in the industry support the classes. 

PRACTICAL EDUCATION AND 
UNIVERSITY-INDUSTRY COLLABORATION  
The training within vocational school also includes 

both theoretical and practical applications as in train-
ing of the faculty. As part of “Flour and Flour Products 
Program”, the students spend a semester in the indus-
try. The location of this vocational school’s program is 
already included in the industrial zone. In this aspect, 
Gaziantep University manages to combine education 
and industry with a different application. 

Two-year education department started to produce 
graduates. The graduates can be hired in R&D units in 
various institutions as well as production lines and qual-
ity units of factories. The graduates have no difficulty to 
find a proper job and the companies offer for employ-
ment while the course period is still on. 

University-industry collaboration becomes prominent 
in the training provided both in engineering faculty and 
vocational school. This collaboration affects both in-
dustry representatives and the graduates positively; 
because the industry is the university’s pillar of support 
in this training.  The factories are also the laboratories 
and ateliers of the university. The factories are open 
to all students in practical applications, apprenticeship 
and interns. At this point this is a win-win situation for 
both sides.  

tercih eden öğrenciler oluşturu-
yor. 

Bölümde verilen derslerin içe-
riği bu okula ve bölüme özgü. 
Dersler oluşturulurken sadece 
un değirmenciliği değil, bulgur, 
pirinç, bakliyat, irmik değirmen-
ciliği de müfredata konulmuş. 
Bununla beraber laboratuvar, ka-
lite, cihazlar, makine bakım, gıda 
güvenliği, depolama gibi konular 
da derslerin içeriğinde yer alıyor. 
Kısacası okul, bu sektörde çalı-
şacak iyi bir elemanın ihtiyaç du-
yacağı tüm donanımı öğrenciye 
vermeyi amaçlıyor. Bütün eğitim 
konuları ve içerikleri de bunu kar-
şılayacak nitelikte.

Okulun eğitmen kadrosu da uzman. Dersler, konusun-
da uzman öğretim görevlileri/üyeleri tarafından veriliyor 
ve üretime yönelik bazı konularda sektörde yetişmiş kişi-
lerden de ders verme noktasında destek alınıyor. 

PRATİK EĞİTİM VE ÜNİVERSİTE 
SANAYİ İŞBİRLİĞİ
MYO bünyesindeki eğitimler de, fakültedeki eğitim gibi 

hem teorik hem pratik uygulamaları içeriyor. “Un ve Unlu 
Mamuller Programı” kapsamında eğitim gören öğrenci-
ler, bir dönemlerini sanayide geçiriyorlar. MYO'daki bu 
programın da mekan olarak yerleşkesi, zaten organize 
sanayi bölgesi içerisinde bulunuyor. Bu bağlamda Gazi-
antep Üniversitesi farklı bir uygulama ile eğitimi sanayi ile 
beraber gerçekleştirmeyi başarıyor. 

2 yıllık eğitim veren bölüm, mezun vermeye de baş-
ladı. Bu bölümlerden mezun olanlar, fabrikalarda üre-
tim hatlarında ve kalite birimlerinde çalışabilirken, bazı 
kurumlarda AR-GE birimlerinde de görev alabiliyorlar. 
Mezunları da çok kolaylıkla iş bulabiliyor ve firmalar 
bu mezunlara daha okul döneminde, iş tekliflerinde 
bulunuyor.

Gerek mühendislik fakültesi gerekse meslek yükse-
kokulu bünyesinde verilen eğitimlerde üniversite-sanayi 
işbirliği son derece öne çıkıyor ve bu işbirliği hem sana-
yi temsilcileri hem de mezunları olumlu yönde etkiliyor. 
Çünkü bu eğitimlerin tüm aşamalarında sanayi, üniversi-
tenin en büyük destekçisi durumunda. Fabrikalar üniver-
sitenin laboratuvarı, atölyesi halindeler. Pratik uygulama, 
staj, intörn çalışmalarında fabrikalar kapılarını sonuna 
kadar öğrencilere açmış durumda. Bu noktada, tüm ta-
raflar için kazan-kazan modeli işliyor.
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Ocrim Milling Technology School is provided with a pilot-mill of 24 tons/day and a well-equipped 
laboratory, necessary and useful to put theory into practice. For example, in the laboratory the char-
acteristics of various products are analyzed through practical texts, and how machinery and equip-
ment work, and how to read the data is thoroughly explained. To keep the line of tradition, manual 
texts are also carried out, just like millers used to do before the coming of new technologies.

he Milling Technology School of Ocrim which is one of 
the leading milling technology producers is considered 
one the flagship of the company. The high “standard” set 
by Ocrim is the drive of each project and therefore the 
ones related to the school too, since the team believes 
that the training experience is the right key to improve 
knowledge and expertise. 

Millers, mechanics, engineers and laboratory ana-
lysts coming from all over the world attend the school’s 
courses in order to have one of the best training experi-
ences related to the milling sector. The team of teachers 
is made up of project managers, chemists, technologists, 
milling masters, engineers and technicians who boast ex-
tensive experience in the sector as well as remarkable 
training skills.

Ocrim Değirmen Teknolojileri Okulu, teorik eğitimi pratiğe çevirmek için gereli ve yararlı olan 24 ton/
gün kapasiteli bir pilot değirmene ve donanımlı bir laboratuvara da sahip. Örneğin laboratuvarda, 
çeşitli ürünlerin özellikleri, pratik testler aracılığıyla analiz ediliyor, makine ve ekipmanın nasıl çalıştığı, 
verilerin nasıl okunacağı da ayrıntılı olarak açıklanıyor. Geleneği devam ettirebilmek için manuel test-
ler de yapılıyor; tıpkı yeni teknolojiler piyasaya çıkmadan önce değirmencilerin yaptığı gibi.

Dünyanın önde gelen değirmen teknolojileri üreticileri ara-
sında yer alan Ocrim’in Değirmen Teknolojileri Okulu, firmanın 
sancak gemisi sayılabilir. Ocrim tarafından belirlenen yüksek 
“standart”, her bir projenin itici gücünü oluşturuyor ve okul 
da bunun bir parçası. Çünkü takım, bilgiyi ve uzmanlığı geliş-
tirmede doğru yöntemin eğitim tecrübesi olduğuna inanıyor. 

Okuldaki eğitimlere, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 
ve değirmencilik sektörüyle ilgili en iyi eğitim tecrübele-
rinden birini yaşamak isteyen değirmenciler, makineciler, 
mühendisler ve laboratuvar analistleri katılıyor.  Eğitmenler 
ise sektöründe geniş deneyime ve dikkate değer eğitim 
becerilerine sahip proje yöneticilerinden, kimyagerlerden, 
teknoloji uzmanlarından, değirmen ustalarından, mühen-
dislerden ve teknisyenlerden oluşuyor. 

Ocrim Değirmen Teknolojileri Okulu: 

“Uzmanlık, İnovasyon ve Gelenek”

Ocrim Milling Technology School: 

Expertise, Innovation and Tradition
.................................................................................................................
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A PILOT MILL AND PRACTICAL 
TRAINING WITH LABORATUARIES 
The topics of the courses are about the production and 

the chemical/biological peculiarity of the flour, semolina 
and cereals. The general characteristics of a complete mill-
ing plant are also important topics of the courses since 
are useful to understand the entire process, from the plant 
study and design up to each machine installed and its 
operation mode. The subjects go from the simple mainte-
nance of the machine, personnel management, energetic 
sustainability, safety and traceability of food products.

Ocrim Milling Technology School is also provided with 
a pilot-mill of 24 tons/day and a well-equipped labora-
tory, necessary and useful to put theory into practice. For 
example, in the laboratory the characteristics of various 
products are analyzed through practical texts, and how 
machinery and equipment work, and how to read the 
data is thoroughly explained.

To keep the line of tradition, manual texts are also car-
ried out, just like millers used to do before the coming of 
new technologies. This seems important in order to let 
the students gain deeper knowledge of both their own ex-
pertise and skills and machinery operation management. 
Ocrim also organizes reserved courses at the milling plant 
of the customer (when required), in order to simplify, from 
the beginning, the customer’s personnel work. 

A POINT OF REFERENCE FOR 
THE ENTIRE INDUSTRY 
In 2012, Ocrim reached an agreement with IAOM in or-

der to organize some courses with the support of teach-
ers and technicians from IAOM American offices, but 
held at Ocrim Milling Technology School in Cremona. The 
blending of Ocrim and IAOM staffs’ knowledge has surely 
strengthened and raised the standard and the content of 
the courses. Ocrim explains this as follows:  “Because 
when different positive 
experiences get into 
contact, something ex-
traordinary usually hap-
pens.”

Ocrim Milling Technol-
ogy School is a point of 
reference for the com-
pany itself and for the 
entire milling industry; 
new ideas are always 
welcome to improve ef-
ficiency and extend the 
range of benefits to be 
offered to customers.

PİLOT DEĞİRMEN VE 
LABORATUVARLA PRATİK EĞİTİM
Ders konuları, üretim ve un, irmik ve tahılların kimyasal/

biyolojik özelliklerinden oluşuyor. Bir değirmen tesisinin 
tamamının genel özellikleri de, tesisin çalışması ve dizay-
nından her bir makinenin kurulumuna ve çalışma moduna 
kadar bütün bir prosesini anlamakta faydalı olduğu için 
derslerde işlenen önemli konulardan. Konular makinenin 
basit bakımından personel yönetimine, enerji sürdürüle-
bilirliğinden gıda ürünlerinin güvenliği ve izlenebilirliğine 
kadar uzanıyor. 

Ocrim Değirmen Teknolojileri Okulu, teorik eğitimi pra-
tiğe çevirmek için gereli ve yararlı olan 24 ton/gün kapa-
siteli bir pilot değirmene ve donanımlı bir laboratuvara da 
sahip. Örneğin laboratuvarda, çeşitli ürünlerin özellikleri, 
pratik testler aracılığıyla analiz edilir, makine ve ekipmanın 
nasıl çalıştığı, verilerin nasıl okunacağı da ayrıntılı olarak 
açıklanıyor. 

Geleneği devam ettirebilmek için manuel testler de ya-
pılıyor; tıpkı yeni teknolojiler piyasaya çıkmadan önce de-
ğirmencilerin yaptığı gibi. Bu, öğrencilerin hem uzmanlık 
ve becerilerini geliştirmeleri hem de makine operasyon 
yönetimi hakkına daha derin bilgiler edinmeleri açısından 
son derece önemli görülüyor. Ocrim ayrıca, gerektiğinde 
müşterinin kişisel çalışmasını daha başından basitleştir-
mek amacıyla müşterinin değirmeninde de rezerve kurslar 
organize ediyor.

TÜM ENDÜSTRİ İÇİN BİR REFERANS NOKTASI
Ocrim, 2012 yılında, eğitimcilerin ve IAOM Amerika ofi-

sinden gelen teknisyenlerin desteğiyle, bazı eğitimleri or-
ganize etmek ve bunları Ocrim’in Cremona’daki Teknoloji 
Okulunda gerçekleştirmek için de IAOM ile bir anlaşma 
yaptı. Bu anlaşma kapsamında Ocrim ve IAOM ekibi-
nin bilgisinin birleşmesi, eğitimin standardını ve içeriğini 
de arttırdı ve güçlendirdi. Ocrim bunu “Çünkü farklı ve 

olumlu deneyimler bir 
araya geldiğinde, ge-
nelde sıra dışı bir şey-
ler ortaya çıkar” olarak 
açıklıyor. 

Ocrim Değirmen 
Teknolojileri Okulu 
firmanın kendisi ve 
tüm endüstri için bir 
referans noktası; ve-
rimliliği ve müşterilere 
sunulan faydaların çe-
şitliliğini artırmak için 
yeni fikirlere her daim 
yer var. 
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The training within Necmettin Erbakan University Milling Program contains both theoretical and prac-
tical studies. However it focuses mainly on practical studies. The program has an advisory committee 
consisting of industrialists led by Konya Commodity Exchange. This committee leads the lecturers ac-
cording to the expectations of the industrialists. The companies which are also members of institutions 
included in the protocol offer their plants to students’ use; they support students in every aspect. 

One of the most prominent universities in terms of mill-
ing industry in Turkey is Necmettin Erbakan University 
(NEU) in Konya. The university trains suitable candidates 
to be employed in the industry both in its engineering 
faculty and in Milling Program in Seydişehir Vocational 
School. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Değirmencilik Programı kapsamındaki eğitimler hem teorik hem 
pratik çalışmaları kapsıyor. Ancak uygulamaya yönelik çalışmalar ağırlıkta. Programın Konya Ticaret 
Borsası öncülüğünde sanayicilerden oluşan bir Danışma Kurulu da var. Eğitimlere, sanayicilerin bek-
lentileri doğrultusunda büyük ölçüde bu kurul yön veriyor. Protokole dahil kurumlara üye olan işletme-
ler, tesislerini öğrencilere açmış durumda ve her konuda okula destek oluyorlar.

Türkiye’de değirmencilik sektörüne yönelik eğitimde 
öne çıkan üniversitelerden biri Konya’da bulunan Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ). Üniversite hem mü-
hendislik fakültesi hem de Seydişehir Meslek Yükseko-
kulu’ndaki Değirmencilik Programı kapsamında, sektörde 
görev alabilecek insan kaynakları yetiştiriyor. 

Değirmencilik eğitiminde yeni bir atak:
“Necmettin Erbakan Üniversitesi Değirmencilik Programı”

A new step in milling training:

 “Necmettin Erbakan University 
Milling Program”
.............................................................................................
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The training in the university contains basic courses 
for food engineering and practical courses. In addition, 
it contains specific courses about milling too. In this as-
pect, there are courses about machinery, electrification, 
automation infrastructure, flour and semolina milling, 
flour products, other grains and mill management areas. 
In other words, “Technology, Engineering and Manage-
ment” are the three-sided unity that the school provides 
for practical education. 

Basic courses of food engineering are taught by the 
most experienced academics of food engineering depart-
ment. Practical courses are also taught by lecturers made 
of electrical engineers, mechanical engineering and food 
engineers who have 15 years of experience in milling in-
dustry. The school has the strongest lecturer team in its 
own area. 

TRAINING AS TO THE EXPECTATIONS 
OF INDUSTRY 
The Milling Program in Seydişehir Vocational School 

was established after a protocol signed by Konya Cham-
ber of Industry, Turkish Flour Industrialists’ Federation 
and Anatolian Flour Industrialists’ Association, with the 
support of the Rector of NEU Prof. Dr. Muzaffer Şeker and 
under the leadership of a team including Prof. Dr. Selman 
Türker and Konya Commodity Exchange. 

The program has a quota of 30 seats. It receives stu-
dents with YGS-2 score type. In addition, students can 
be received without entrance exam if they studied “Food 
Technology, Food and Beverage Services, Family and 
Consumer Services” in high school. The program has 9 
students now. It has not reached the sufficient number 
of student due to inadequate promotion activities despite 
the adequate demand of industrialists. However it prom-
ises a significant potential for the upcoming years. 

The training in milling program contains both theoreti-
cal and practical studies. However it focuses mainly on 
practical studies. The program has an advisory commit-
tee consisting of industrialists led by Konya Commodity 
Exchange. This committee leads the lecturers according 
to the expectations of the industrialists. The companies 
which are also members of institutions included in the 
protocol offer their plants to students’ use; they support 
students in every aspect.

BOTH PRACTICAL AND ECONOMIC 
SUPPORT OPPORTUNITY
The students go to school for 3 days a week and work 

fulltime in the largest factories of the industry for 3 days 
a week. This enables the school to train technicians suc-
cessfully. 

Üniversitedeki eğitimler, gıda mühendisliği temel ders-
leri ile uygulamaya yönelik derslerden oluşuyor. Bununla 
birlikte değirmencilikle ilgili spesifik dersler de içeriyor. Bu 
kapsamda temel bilimler yanında makine, elektrifikasyon, 
otomasyon alt yapısı ile un ve irmik değirmenciliği ile unlu 
mamuller, diğer tahıl ürünleri ve değirmen işletmeciliği 
alanlarına yönelik eğitimler var. Yani “Teknoloji, Mühendis-
lik ve İşletmecilik” okulun uygulamalı eğitime aktardığı üç 
temel sac ayağını oluşturuyor. 

Gıda mühendisliği temel dersleri, gıda mühendisliğinin 
en tecrübeli akademisyenleri tarafından veriliyor. Uygula-
maya yönelik dersler ise değirmencilik sektöründe 15 yıllık 
özel sektör tecrübesi olan elektrik mühendisi, makine mü-
hendisi ve gıda mühendislerinden oluşan öğretim görevlileri 
tarafından veriliyor. Okul bu hali ile kendi alanında ülkemizin 
en güçlü öğretim kadrosuna sahip bölümlerden biri.

SANAYİNİN BEKLENTİLERİ 
DOĞRULTUSUNDA EĞİTİM
Üniversitenin Seydişehir Meslek Yüksekokulu’ndaki 

Değirmencilik Programı, kısa bir süre önce NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in destek ve gayretleri ile Prof.
Dr. Selman Türker’in de aralarında bulunduğu bir ekip ve 
Konya Ticaret Borsası öncülüğünde; Konya Sanayi Oda-
sı, Konya Ticaret Odası, Türkiye Un Sanayicileri Federas-
yonu ve Anadolu Un Sanayicileri Derneği arasında imza-
lanan bir protokol sonrası kuruldu.

Programın 30 kişilik kontenjanı var. YGS-2 puan türü 
ile öğrenci alıyor. Ayrıca liselerin “Gıda Teknolojisi, Yiye-
cek İçecek Hizmetleri, Aile ve Tüketici Hizmetleri” gibi il-
gili bölümlerinden de programa sınavsız kayıt hakkı var. 
Hâlihazırda şuan programda 9 öğrenci eğitim alıyor. Sa-
nayicilerden talep olmasına rağmen hem programın çok 
yeni olması hem de tanıtım yetersizliği nedeniyle henüz 
yeterli öğrenci kaydına ulaşılamamış durumda. Ancak 
önümüzdeki yıllar için önemli bir potansiyel vaat ediyor.

Değirmencilik Programındaki eğitimler hem teorik hem 
pratik çalışmaları kapsıyor. Ancak uygulamaya yönelik ça-
lışmalar ağırlıkta. Programın Konya Ticaret Borsası öncü-
lüğünde sanayicilerden oluşan bir Danışma Kurulu da var. 
Eğitimlere, sanayicilerin beklentileri doğrultusunda büyük 
ölçüde bu kurul yön veriyor. Protokole dahil kurumlara 
üye olan işletmeler, tesislerini öğrencilere açmış durumda 
ve her konuda okula destek oluyorlar. 

HEM PRATİK EĞİTİM 
HEM DE EKONOMİK DESTEK İMKANI
Öğrenciler, haftanın 3 günü okulda ders görüp haftanın 

3 günü de sektörün en büyük fabrikalarından dilediğinde 
tam gün çalışıyor. Bu da okula mükemmel şekilde ara ele-
man yetiştirme imkanı veriyor. 
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İşkur enables students to work in factories as a part of 
its on-the-job training. The students both learn a profes-
sion and earn up to 700 TL per annum. Adding 250 TL 
industry scholarships, they can earn 950 TL per annum. 
They also have full personnel benefits such as insurance 
and social rights.  

The students here are trained for all related areas of 
milling industry. Therefore, they will be able to work in 
many areas, especially as production and factory person-
nel. In addition, they will have the capability to work in 
milling machinery manufacturing industry. Besides, grain 
storage, sanitation, flour products, bread and pastry 
manufacturing will also be among specialization areas of 
students. 

Fabrikalardaki çalışmalar İşkur'un işbaşı eğitimi kapsa-
mında yapılıyor. Öğrenciler hem iş öğreniyor hem de bu 
çalışmadan aylık 700 TL’ye varan bir gelir elde ediyorlar. 
Buna 250 TL’lik sanayi bursları da eklenince aylık 950 TL 
ücret alabiliyorlar. Sigortaları, v.b. sosyal hakları, tam ve 
eksiksiz olarak uygulanıyor. 

Buralarda eğitim alan öğrenciler, değirmencilik sektörü-
nün ilgili tüm alanlarına yönelik eğitiliyor. Bu yüzden başta 
üretim ve fabrika personeli olmak üzere pek çok alanda 
çalışabilecekler. Ayrıca değirmen makineleri üretimi sek-
töründe çalışabilecek donanıma da sahip oluyorlar. Bu-
nun yanı sıra tahıl depolama, sanitasyon, unlu mamuller, 
ekmek ve pasta imalatı da mezun öğrencilerin uzmanlık 
alanları arasında olacak.

www.degirmencidergisi.com

www.millermagazine.com

twitter.com/millermagazine

linkedin.com/company/miller-magazine

facebook.com/millermagazine

Online Magazine
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Bakliyat için yapılan 
etkinlikler hız kazandı

Activities for Pulses 
gained momentum
.................................................

International Year of Pulses was launched with 
more than 50 activities around the world. The 
activities which are intended to increase global 
awareness about pulses will continue in the up-
coming period.

Dünya Bakliyat Yılı’nın açılışı, dünya genelinde 
50’nin üzerinde etkinlikle yapıldı. Önümüzdeki 
dönemde de bakliyatla ilgili farkındalığı artırmak 
amacıyla düzenlenecek etkinlikler tüm hızıyla 
devam edecek.

Celebrations for 2016 International Year of Pulses 
started on January 6, 2016. International Year of Pulses 
was launched with more than 50 activities around the 
world. The activities which are intended to increase glob-
al awareness about pulses will continue in the upcoming 
period.

Making a written statement, Hüseyin Arslan, the Presi-
dent of Global Pulse Confederation (GPC) said member 
countries started to work for International Year of Pulses. 
Stating that national committees were organized within 
this framework, Arslan added: “Each country is working 
by considering their own needs. The 6th of January is the 
starting date for International Year of Pulses. More than 
50 activities were organized; 3 of them are in Africa, 8 in 
Asia, 10 in Europe, 6 in Near East, 4 in Latin America and 
Caribbean, 17 in North America and 2 in Oceania.”

PULSE DISHES EXHIBITION IN MERSİN 
“2016 International Year of Pulses, Pulse Dishes Exhibi-

tion and Activity” was organized in Mersin as part of Year 
of Pulses. The Governor of Mersin Özdemir Çakacak, 
Canadian Ambassador John Holmes, the Metropolitan 
Municipality Mayor Burhanettin Kocamaz, the President 
of Global Pulse Confederation (CICILS) Hüseyin Arslan 
and many other guests participated in the activity which 
was organized by Mersin Commodity Exchange and All 
Cooks and Confectioners Confederation (TAŞKOPAN). 
During the activity, 120 kinds of food which were pre-
pared by TAŞKOPAN using pulses were presented.

2016 Dünya Bakliyat Yılı kutlamaları, 6 Ocak itibariyle 
başladı. Dünya Bakliyat Yılı’nın açılışı, dünya genelinde 
50’nin üzerinde etkinlikle yapıldı. Önümüzdeki dönemde 
de bakliyatla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla düzenle-
necek etkinlikler tüm hızıyla devam edecek.

Bakliyat Yılı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Dünya 
Bakliyat Konfederasyonu (GPC) Başkanı Hüseyin Arslan, 
GPC’ye üye ülkelerin Dünya Bakliyat Yılı’na yönelik çalış-
malara başladığını belirtti. Bu kapsamda, ülkelerde ulusal 
komiteler oluşturulduğunu ifade eden Arslan, şunları ak-
tardı: “Her ülke, kendi ülke ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lundurarak çalışmalar yapmakta. 6 Ocak Dünya Bakliyat 
Yılı’nın başlangıç tarihi. Üçü Afrika’da, 8’i Asya’da, 10’u 
Avrupa’da, 6’sı Yakın Doğu’da, 4’ü Latin Amerika ve Ka-
rayip’lerde, 17’si Kuzey Amerika’da ve 2’si Okyanusya’da 
olmak üzere 50’nin üzerinde organizasyon tertiplendi.”

MERSİN’DE BAKLİYAT YEMEKLERİ SERGİSİ
Bakliyat Yılı kapsamında Mersin’de de “2016 Ulusla-

rarası Bakliyat Yılı Bakliyat Yemekleri Sergisi ve Etkinliği” 
programı düzenlendi. Mersin Ticaret Borsası ile Tüm Aş-
çılar ve Pastacılar Konfederasyonu tarafından ortaklaşa 
düzenlenen etkinliğe, 

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Kanada Büyükelçisi 
John Holmes, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Bur-
hanettin Kocamaz, Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu 
(CICILS) Başkanı Hüseyin Arslan ile çok sayıda davetli ka-
tıldı. Etkinlikte TAŞPAKON aşçıları tarafından hazırlanan 
ve bakliyatlardan oluşan 120 çeşit yemek sunumu yapıldı.
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“World compound feed production is fast ap-
proaching an estimated 1 billion tonnes annual-
ly. Global commercial feed manufacturing gen-
erates an estimated annual turnover of over US 
$400 billion. China, United States, Europe and 
Brazil produce over 60% of global compound 
feed. Over 45% of compound feed production 
is for poultry.”

“Dünya karma yem üretimi yılda 1 milyar dolar seviyesine hızla yaklaşıyor. Küresel ticari yem üreticileri-
nin yıllık tahmini iş hacmiyse 400 milyar dolardan fazla. Yalnızca Çin, ABD, Avrupa ve Brezilya, küresel 
karma yem üretiminin yüzde 60’dan fazlasını karşılıyor. Karma yem üretiminin yüzde 45’ten fazlası ise 
kümes hayvanları için üretiliyor.”

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

“Karma yem üretimi 
yılda 1 milyar dolara 

yaklaşıyor”

ALEXANDRA DE ATHAYDE: 
“World compound 
feed production is 

approaching 1 billion 
tonnes annually”

Dergimizin bu ayki konuğu Uluslararası Yem Endüstrisi 
Federasyonu (IFIF) Yetkili Müdürü Alexandra de Athayde. 
Dünya yem endüstrisi hakkında bilgiler veren Alexandra de 
ATHAYDE, dünya karma yem üretiminin yılda 1 milyar dolar 
seviyesine hızla yaklaştığını belirtiyor. IFIF olarak yem en-
düstrisini desteklemek için çalışmalarının sürdürülebilirlik, 
yönetmelikler & standartlar ve eğitim olarak üç ana konu-

Alexandra de Athayde, the Executive Director of Inter-
national Feed Industry Federation (IFIF) is our guest this 
month. Informing us about the global feed industry, Alex-
andra de ATHAYDE states that world compound feed pro-
duction is fast approaching an estimated 1 billion tonnes 
annually. Stating that IFIF’s work is basically centred on 
three strategic pillars, including sustainability, regulatory 
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ya yöneldiğini ifade eden ATHAYDE, aynı zamanda dünya 
yem endüstrisinin, sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı yem te-
darik etme konusunda artan bir baskının altında olduğuna 
da dikkat çekiyor. 

ATHAYDE, IFIF’in 18-21 Nisan 2016 tarihinde Antalya, 
Türkiye’de “Herkes için Eşitlik ve Refah” temasıyla düzen-
lenecek olan 5. Dünya Yem & Gıda Kongresi’nin (GFFC) 
organizasyonunu yürüttüğünü ve kongrede gıda ve yem 
güvenliği, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi önemli konula-
rın da tartışılacağını ifade ediyor.  

Sayın Athayde, öncelikle IFIF hakkında biraz bilgi ve-
rebilir misiniz? Üyeleriniz kimlerden oluşuyor ve bir 
federasyon olarak yem sektöründeki faaliyetleriniz ne-
lerdir? Söz konusu üyeleriniz yem sektörünün ne ka-
darlık bir kısmını temsil ediyor? 
Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu (IFIF), dünya-
daki toplam karma yem üretiminin yüzde 80’ini temsil 
ediyor. IFIF, Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa, Kuzey ve Gü-
ney Amerika ile Orta Doğu’nun ulusal ve bölgesel yem 
derneklerinden, yem ile alakalı organizasyonlardan ve 
dünya genelindeki kurumsal üyelerden oluşmaktadır. IFIF, 
1 Aralık 1987’de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir or-
ganizasyondur. 

IFIF, artan dünya nüfusu için sürdürülebilir, güvenli, bes-
leyici ve uygun maliyetli gıdalar sağlayan ve gıda zinciri-
nin temel bir parçası olan dünya yem endüstrisini tem-
sil etmek ve tanıtmak amacıyla birlik ve liderlik hizmeti 
vermektedir. IFIF, geleceğe giden yolda yem endüstrisini 
desteklemek için çalışmalarını üç stratejik birime ayırmış-
tır: Sürdürülebilirlik; Yönetmelikler ve Uluslararası Stan-
dartlar, Eğitimin Desteklenmesi ve Tecrübelerin Paylaşımı.  

Sürdürülebilirlik 
Federasyon, hayvancılık üretim zincirinin sürdürülebilirliğini 
ölçmek, karşılaştırmak ve geliştirmek için resmi kurumlarla, 
özel sektörle ve sivil ortaklarla çalışmaktadır. Sürdürülebilir 
Hayvancılık için Küresel Gündem ve Hayvancılık Çevresel 
Değerlendirme ve Performans Ortaklığı (LEAP) gibi çok 
paydaşlı, FAO liderliğindeki sürdürülebilir girişimlere liderlik 
ve uzmanlık hizmeti veriyoruz. IFIF, yakın zamanda Küresel 
Yem LCA Enstitüsü’nün (GFLI) de kurucu üyesi oldu ve 
bu sayede yem endüstrisinin etkisinin ve gelişiminin de-
ğerlendirilip karşılaştırılmasında yüksek standartları yaka-
layabilecek. IFIF aynı zamanda AB Özel Yem Malzemeleri 
ve Karışımları (FEFANA), uluslararası firmalar ve dernekle-
rin oluşturduğu bir konsorsiyumuyla Özel Yem Malzemeleri 
Sürdürülebilirlik Projesi’ni de (SFIS) tamamladı. 

Yönetmelikler ve Uluslararası Standartlar 
Yem Federasyonu, FAO, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 
(OIE), Kodeks Alimentarius Komisyonu, diğer uluslarara-

matters and education, ATHAYDE also points out that the 
global feed industry is under increasing pressure to supply 
sustainable, safe and healthy feed.

ATHAYDE informs us that IFIF conducts the 5th Global 
Feed & Food Congress (GFFC) which will be held in An-
talya, Turkey on 18-21 April 2016 with the theme “Equity 
and Prosperity for all” and the congress will focus on sig-
nificant issues such as food and feed safety, technology 
and sustainability. 

Ms. Athayde, first of all could you please give us some 
information about IFIF? How many members do you 
have and what are your activities as a federation in the 
industry? What is the share of your members in total 
feed industry?
The International Feed Industry Federation (IFIF) represents 
over 80% of total compound animal feed production world-
wide. IFIF is made up of national and regional feed asso-
ciations from Africa, Asia Pacific, Europe, North and South 
America and the Middle East, as well feed related organiza-
tions and corporate members from around the globe.  IFIF 
is a non-profit organization founded on 1 December 1987.

IFIF provides a unified voice and leadership to represent and 
promote the global feed industry as an essential participant 
in the food chain that provides sustainable, safe, nutritious 
and affordable food for a growing world population. To sup-
port our industry on the road to the future, IFIF’s work is 
centred on three strategic pillars, including sustainability, 
regulatory matters and international standards, and sup-
porting education and sharing of best practices.

Sustainability
IFIF works with governmental, private sector, and non-
governmental partners on a number of fronts to measure, 
benchmark and improve the sustainability of the livestock 
production chain. Notably, IFIF provides leadership and 
expert input to the multi-stakeholder FAO-led sustainabil-
ity initiatives, including the Global Agenda for Sustainable 
Livestock and the Partnership on Livestock Environmental 
Assessment and Performance (LEAP). Most recently, IFIF 
became a founding member of the Global Feed LCA In-
stitute (GFLI), which will develop a golden global standard 
for assessing and benchmarking feed industry impact and 
improvement in LCA calculation. IFIF has also together with 
the EU Association of Specialty Feed Ingredients and their 
Mixtures (FEFANA) and a consortium of international com-
panies and associations finalised the Specialty Feed Ingre-
dients Sustainability Project (SFIS). 

Regulatory & International Standards
IFIF collaborates with FAO, the World Organisation for Ani-
mal Health (OIE), the Codex Alimentarius Commission and 
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sı organlar ve tarım zinciri ortaklarıyla işbirliği içindedir. 
Örneğin her yıl FAO ile birlikte Uluslararası Yem Regüla-
törleri Toplantısı (IFRM) düzenlemekte ve dünyanın dört 
bir yanından gelen yem endüstrisi temsilcileriyle hükümet 
yetkililerini bir araya getirmektedir. 9. Uluslararası Yem 
Regülatörleri Toplantısının (IFRM) 5. Dünya Yem & Gıda 
Kongresi’nin (GFFC) hemen ardından, 21 Nisan 2016 ta-
rihinde Antalya, Türkiye’de düzenlenecek olmasından da 
çok memnunum. 

Eğitim & En İyi Uygulamaların Paylaşımı 
FAO ve IFIF, yem endüstrisindeki güvenliği ve yem ka-
litesini artırmak amacıyla “Yem için İyi Uygulamalar 
Kılavuzu”nu yayımladı. Kılavuz halen Arapça, Çince, İn-
gilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak regülatörlere ve 
endüstriye dağıtılıyor. IFIF ayrıca 2015 yılında ”Eğitimciyi 
Eğit” isimli Küresel Hayvan Besleme Programını başlattı. 

Elinizdeki veriler ışığında dünya yem sanayi hakkında 
biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin dünya genelinde 
üretimi gerçekleştirilen yem çeşitleri nelerdir ve mik-
tarları ne kadardır? Ya da dünya genelinde yem üretimi 
gerçekleştiren yaklaşık kaç işletme & firma var?
Dünya karma yem üretimi yılda 1 milyar dolar seviyesi-
ne hızla yaklaşıyor. Küresel ticari yem üreticilerinin yıllık 
tahmini iş hacmiyse 400 milyar dolardan fazla. Dört ülke 
küresel karma yem üretiminin yüzde 60’dan fazlasını kar-
şılıyor. Bu ülkeler: Çin, ABD, Avrupa ve Brezilya. Asya, 
Afrika ve Latin Amerika’nın yem üretiminde önemli bir ar-
tış görüyoruz. Karma yem üretiminin yüzde 45’ten fazlası 
kümes hayvanları için üretiliyor. IFIF’in yıllık raporunda da 
ulusal ve bölgesel güncellemeler bölümünde ülke ve böl-
ge bilgisini paylaşıyoruz.

IFIF 2016’da küresel yem üretiminin yüzde 1-2 oranın-
da büyüyerek 1 milyar tona yaklaşacağını öngörüyor. Bu 

other international bodies and agri-chain partners.  For 
example, every year IFIF in cooperation with the FAO or-
ganises the International Feed Regulators Meeting (IFRM), 
which brings together feed industry representatives and 
government officials from around the world. I am delighted 
that the 9th International Feed Regulators Meeting (IFRM) 
will be held in Antalya, Turkey, on 21 April 2016 directly 
following the 5th Global Feed & Food Congress (GFFC). 

Pillar III: Education & sharing of Best Practices
FAO and IFIF published and launched the “Feed Manu-
al of Good Practices” for the Feed Industry to increase 
safety and feed quality at the production level. The Feed 
Manual has now been distributed to regulators and in-
dustry globally and is available in Arabic, Chinese, Eng-
lish, French and Spanish language. In 2015 IFIF launched 
the Global Animal Nutrition Programme 'Train the Trainer' 
Pilot Project.  

Could you please give us some information about in-
ternational feed industry regarding the data you have? 
What are the feed varieties which are produced around 
the world and what is the production amount? How 
many companies producing feed are there in the world?
World compound feed production is fast approaching an 
estimated 1 billion tonnes annually. Global commercial 
feed manufacturing generates an estimated annual turn-
over of over US $400 billion. Four countries produce over 
60% of global compound feed: China, United States, Eu-
rope and Brazil and we are seeing significant feed pro-
duction growth rates in Asia, Africa and Latin America. 
Over 45% of compound feed production is for poultry 
– see chart below. You can also find specific country and 
regional information in the national and regional updates 
section of our IFIF Annual Report. 
In 2016 IFIF anticipates global feed production growth of 

China-Çin
EU-AB
USA-ABD
Brazil-Brezilya
Rest World-Diğer

Poultry -Kanatlı
Ruminant-Ruminant
Pig-Domuz
Aqua-Su ürünleri
Other-Diğer

Top 4 - of global total 
İlk 4 – küresel toplam %

Global - % by Species
Küresel - % çeşitlere göre

4 countries produce over 60% of compound feed
4 ülke karma yemin yüzde 60’dan fazlasını üretiyor 
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da FAO’nun hayvan proteini üretimindeki tahmini artışıy-
la paralel seviyede. Ancak bu elbette bölgeden bölgeye 
değişecektir; Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın yem üre-
timinde ciddi oranda artış beklenmektedir. Hem mevcut 
olan hem de inovatif özel yem bileşenlerinde artış devam 
edecek. 

Yem hammaddesi olarak kullanılan birçok tarımsal 
ürün (tahıl, bakliyat gibi), aynı zamanda doğrudan in-
san beslenmesi için de kullanılıyor. Bu durum, yem 
sektörünün hammadde kaynaklarını sınırlandırıyor 
mu? Yem hammaddelerinin üretiminde dünyada nasıl 
bir tablo söz konusu?
Küresel olarak asıl meselenin yem ve gıda arasındaki re-
kabet olmadığına inanıyorum. Aslında besi hayvanı diyet-
leri ciddi miktarda insan gıdasında kullanılan tohumları, 
yan ürünleri içeriyor. Ayrıca lif, güvenlik, kalite, kültür ve 
sindirim konusunda insan kullanımı için uygun olmayan 
biyo-yakıt üretimini de içermektedir. Dünyanın hala, şu 
anda hiç kullanılmayan ya da pek kullanılmamış yeteri ka-
dar ekilebilir arazisi, meraları ve suyu var. Teorik olarak, 
çiftçiler günümüzde dünyadaki herkese yetecek kadar 
yem üretiyor. Ancak asıl mesele gıda üretimi değil; daha 
çok fakirlik, gıdaya erişimin olmaması, kötü altyapı şartla-
rı, kötü lojistik. Bunların hepsi ekonomik yönden geri kal-
mışlığın, çatışmaların, özgürlüğün ve ticaretin olmaması, 
politik istikrarın olmamasıyla ilgilidir. 

Buna ek olarak, yem endüstrisi, sektörün gıda endüstri-
sindeki yan ürünler ve artı gıdaların artan hacmine değer 
katma kapasitesini besliyor. Bu ürünler yem üretiminde 
güvenle kullanılabilir. Bu sebeple besin değeri yüksek 
insan gıdası üretmek ve atıkları azaltmak besi hayvanı 
üretiminde sürdürülebilirliği artırmak için önemli bir faktör. 
Örneğin, ABD’de yan ürünler hayvan beslenmesinde kul-
lanılan malzemelerin yüzde 30-50’sine denk gelmektedir. 
AB’de ise yan ürünler yem endüstrisindeki hammadde 
kullanımının yüzde 60’ını karşılamaktadır. 

IFIF, gelecekteki talepleri karşılamak için bilimsel temelli 
kararlar ve standartlarla birlikte, yeniliklere ve daha iyi tek-
nolojilere duyulan ihtiyacı da desteklemeye devam ede-
cek. Aynı zamanda uygun şekilde, bilimsel temel oturtul-
muş düzenleyici çerçeveyi teşvik ederek pazar erişimini 
kolaylaştıracak ve gelecekteki zorluklarla baş edebilmek 
için önümüzdeki teknik engelleri kaldıracaktır. 

Yem sektöründeki en büyük sorunun ya da sorunların 
neler olduğunu düşünüyorsunuz? Varsa bu sorunlara 
yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm önerileriniz nelerdir?
Dünya yem endüstrisi, sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı 
yem tedarik etme konusunda artan bir baskının altında. 
2050 yılına kadar 9 milyarı aşması beklenen nüfusla bir-
likte hayvansal proteinler ve elbette yem için de artan bir 

about 1-2%, moving closer to 1 billion tons produced, in 
line with the forecasted increase in animal protein pro-
duction by FAO. However this will vary widely by region, 
with significant feed production growth rates anticipated 
in Asia, Africa and Latin America. IFIF also anticipates 
that there will be continued growth for both existing and 
innovative specialty feed ingredients.

Many agricultural products which are used for feed raw 
material (grains, pulses etc.) are also used directly for 
human nutrition too.  Does this situation limit the raw 
material sources of feed industry? What is the general 
situation in terms of production of feed raw materials?    
I believe at a global level, the central issue is not one of 
competition between feed and food. In fact livestock di-
ets include a considerable quantity of crops and by-prod-
ucts from human food, fibre, and fuel production that are 
not suitable as human food use because of safety, qual-
ity, cultural, or digestibility considerations. The world still 
has sufficient arable land, pastures and water available, 
which are not currently being utilized or are being unde-
rutilized. Farmers today could in theory produce enough 
food to feed everyone in the world. However the central 
challenge is not one of food production, but of poverty 
and lack of access to food, poor infrastructure and poor 
logistics, all driven by economic underdevelopment, con-
flict, lack of free and fair trade and political instability.

In addition, the feed industry feed sector’s capacity to 
give value to the sharply rising volume of food industry 
co-products and surplus foods, which can be safely used 
in feed production, thereby creating nutrient rich human 
foods and reducing disposal waste, is a significant ele-
ment to increase sustainability of livestock production. 
For example, in the US co-products account for between 
30-50 percent of ingredients in animal diets, while in the 
EU co-products make up 60 percent of the feed industry 
raw material usage.

To meet future demands, IFIF will continue to champion 
science-based decisions and standards, the need for in-
novation and better technologies, as well as work to fos-
ter an appropriate science-based regulatory framework 
to facilitate market access and remove technical barriers 
to trade to meet future challenges.

What do you think that the biggest problems in feed 
industry? If there are, what are the short terms and 
long term solution suggestions for these problems?
The global feed industry is under increasing pressure to 
supply sustainable, safe and healthy feed. With the ex-
panding global population, which is forecast to exceed 
9 billion people by 2050, comes an associated higher 
demand for animal protein and, therefore, feed. Over the 
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talep söz konusu. Bu durum orta vadede küresel olarak 
karma yemde daha yüksek üretim miktarına ihtiyaç du-
yulacağını gösteriyor. Aynı zamanda yem ve besi hayvanı 
üretiminin verimini artırmak için inovasyon ve yeni tekno-
lojiler de gerekiyor. 

2015 yılında küresel gıda pazarlarının son yıllara göre 
daha istikrarlı olduğu görülüyor. Gıda ürünlerinin maliyeti 
ise son zamanlardaki seviyelerden daha düşük izleniyor. 
Ancak önümüze bakacak olursak, artan emtia fiyatları ve 
pazar istikrarsızlığıyla karşılaştığımızda gereken hızlı deği-
şiklikleri yapabilmemiz için yem endüstrisinin finansal risk 
araçları edinmesi gerektiği görülüyor. 

Daha önce belirttiğim gibi, IFIF, 2016 yılında dünya yem 
endüstrisinin yüzde 1-2 oranında artarak 1 milyar tona 
yaklaşacağını öngörüyor. IFIF, yem endüstrisinin hayvansal 
proteinlere yönelik artan talebi karşılamasına yardımcı ol-
mak için 2016 yılında hayvansal üretimin sürdürülebilir geli-
şimini desteklemeye ve cesaretlendirmeye devam edecek. 

Yem endüstrisi dolaylı da olsa, gıda güvenliği ve aç-
lıkla mücadele sorununa ciddi anlamda katkı sağla-
yan bir endüstri. Yem endüstrisinin gıda güvenliği, 
sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimine yaptığı katkıyı 
anlatır mısınız?
Hem bizim endüstrimiz hem de tüm tarım zinciri için gıda 
ve yem güvenliği kesinlikle çok önemli ve bence sürdürü-
lebilirlik de öyle. 2050 yılına kadar 9 milyardan fazla insanı 
beslememiz gerekeceğini düşünürsek, tarım zincirinin ve de 
dünyadaki tüm toplumların karşısındaki asıl mesele çevre-
sel, ekonomik ve toplumsal faktörleri de unutmadan bu tale-
bi güvenli ve sürdürülebilir şekilde nasıl karşılayacağımızdır. 

medium term this requires a significantly higher produc-
tion of compound feed globally, as well as innovation and 
new technologies to continue to enhance the efficiency of 
feed and livestock production. 

In 2015 global food markets were less volatile than in 
recent years, and foodstuff costs were well below their 
recent peaks. But looking ahead, the feed industry must 
continue to adopt financial risk tools in order to make any 
necessary rapid adjustments when faced with increasing 
commodity prices and market volatility.

In 2016 IFIF anticipates global feed production growth of 
about 1-2%, moving closer to 1 billion tons produced. In 
order to support the feed industry to meet the growing 
demand for animal protein in 2016, IFIF is committed to 
continue to support and encourage the sustainable de-
velopment of animal production. 

Feed is industry indirectly makes serious contribu-
tions to the issues like food safety and fight with hun-
ger. Could you please tell us about the contributions 
that feed industry makes for food safety, sustainable 
and safe food production?
For our industry, and for the whole agri-chain, food and 
feed safety are absolutely essential and I believe so is sus-
tainability. As we look at the forecast needed to feed over 
9 billion people by 2050, the central challenge facing the 
agricultural chain, and also societies around the globe, is 
how to meet this demand safely and sustainably, keeping 
in mind environmental, economic and social factors. 

IFIF believes that only by working together with all stakehold-
ers in the feed and food chain, including governments, the 
private sector and non-governmental groups, can we meet 
these demands of more food, including for animal proteins 
like beef, poultry, fish and dairy products, in the future. Giv-
en the diversity of livestock production systems around the 
world, it is important to find solutions that work locally, while 
ensuring food safety and quality from farm to fork.

As mentioned already, to support our industry on the 
road to the future, and support food and feed safety and 
sustainable production, IFIF’s work is centred on three 
strategic pillars, including sustainability, regulatory mat-
ters and international standards, and supporting educa-
tion and sharing of best practices.

For example, IFIF is a Codex Alimentarius recognised 
NGO and has been actively involved in the development 
of the Codex Code of Practice of Good Animal Feeding 
and over the last three years has been a member of the 
ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Animal 
Feeding (TF AF). IFIF is engaged to keep feed safety is-







February • Şubat 2016 65

INTERVIEW • RÖPORTAJ

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

IFIF, hükümetler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da 
dâhil olmak üzere yalnızca yem endüstrisi ve gıda zincirin-
deki paydaşların birlikte hareket etmesiyle sığır eti, balık ve 
süt ürünleri gibi hayvansal proteinler de dâhil olmak üzere 
daha fazla gıda talebinin gelecekte karşılanabileceğine ina-
nıyor. Dünya genelindeki besi hayvanı üretim sistemlerinin 
çeşitliliği düşünüldüğünde yerel olarak çalışan, ama aynı 
zamanda tarladan sofraya gıda güvenliğini ve kalitesini ga-
rantileyen çözümler bulmak önemli görünüyor. 

Daha önce de bahsettiğim gibi, IFIF hem geleceğe gi-
den yolda endüstriyi desteklemek hem de gıda ve yem 
güvenliğini ve sürdürülebilir üretimi desteklemek için üç 
stratejik birime odaklanıyor; sürdürülebilirlik, yönetmelik-
ler ve uluslararası standartlar, eğitim ve en iyi uygulama-
ların paylaşımı. 

Örneğin, IFIF bir kodeks alimentarius ve geçerliliği kabul 
edilmiş bir sivil toplum kuruluşu ve İyi Hayvan Besleme ve 
Uygulama Kodex Kodu’nun gelişiminde aktif bir şekilde 
rol alıyor. Üç yıldan fazladır Hayvan Besleme için Kodeks 
Hükümetlerarası Çalışma Kolu’nun (TFAF) üyesi. IFIF, 
Kodeks TFAF çalışmasının geçen yıl tamamlanmasının 
ardından yem güvenliği konusunu kodeksi gündeminde 
tutmaya özen gösteriyor. 

IFIF, Nisan 2015 tarihli LEAP Küresel Yem LCA Kılavuz 
Metodolojisi’nin resmi olarak yayımlanmasından sonra 
Amerikan Yem Endüstrisi Derneği (AFIA) ve Avrupa Kar-
ma Yem Üreticileri Federasyonu (FEFAC) ile birlikte Küre-
sel Yem LCA Enstitüsü’nü (GFLI) kurdu. GFLI, tüm dün-
yada bilinen, yüksek kaliteli, bölgeye özgü ve harmonize 
kamu veri tabanını geliştirerek uluslararası tanınırlığı olan 
FAO/LEAP metodolojisini ortaya koydu. 

İnovasyon ve verimlilikle hayvan yeminin besi hayvanı 
üretimi zincirinin daha sürdürülebilir olması konusunda 
çözümün elzem bir parçası olduğu ortaya kondu. Gıda ile 
yem güvenliği ve sürdürülebilirliği de dahil olmak üzere bu 
önemli konuların çoğu Antalya’daki 5. Dünya Yem & Gıda 
Kongresi’nde (GFFC) ele alınacaktır. 

IFIF olarak çevre duyarlılığı ve iklim değişikliği konu-
sunda da çalışmalarınız var. Bununla ilgili Paris’teki 
İklim Değişikliği Zirvesi sırasında bir etkinlikte yer aldı-
nız. Öncelikle hayvancılık ve yem endüstrisinin çevre-
sel ayak izi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Hayvan-
cılık bazlı üretimin çevresel etkisini azaltmak için neler 
yapılması gerekiyor? Bu konuda nasıl bir yol almayı 
planlıyorsunuz?
Global yem endüstrisinin uzun zamandır tüm büyük çiftlik 
hayvanları ve çiftlik balığı türleri için yemden faydalanma 
oranını düşürerek yem verimini artırmaya yönelik çalışma-
ları bulunuyor. Aslında, yem endüstrisi “verim şampiyonu” 

sues on the Codex agenda following the completion of 
the work of the Codex TF AF last year.

Following the official publication of the LEAP Global Feed 
LCA Guidelines methodology in April 2015, IFIF together 
with the American Feed Industry Association (AFIA) and 
the European Compound Feed Manufacturers’ Federa-
tion (FEFAC) set up the Global Feed LCA Institute (GFLI). 
The GFLI will work to implement the internationally recog-
nized FAO/LEAP methodology by developing a high qual-
ity globally recognized, region specific and harmonized 
public database. 

Through innovation and efficiency, animal feed has prov-
en to be an essential part of the solution to make the 
livestock production chain more sustainable. Many of 
these critical issues, including food and feed safety and 
sustainability will be addressed our upcoming 5th Global 
Feed & Food Congress (GFFC). 

As IFIF, you also work for environmental awareness 
and climate change. You have attended an event 
about this in UN Climate Change Conference in Paris. 
First of all what can you say about the environmental 
footprint of livestock and feed industry? What should 
be done in order to reduce the environmental affect 
of livestock based production? What is your game-
plan in this issue? 
The global feed industry has a longstanding commitment 
to improve feed efficiency by reducing the feed conver-
sion rates for all major livestock and farmed fish species. 
In fact, the feed industry is an ‘efficiency champion’ and 
is committed to the FAO objective of a sustainable live-
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ve aktif bir şekilde “en iyi besleme yöntemini” ve asıl kat-
kısı hayvancılık bazlı üretimde geliştirilmiş kaynak verimi 
olan teknolojileri geliştirip tanıtarak FAO’nun sürdürülebilir 
hayvancılık sektörü amacına yönelik çalışmaktadır. Bunun 
gibi yem, kesintisiz inovasyon ve verimli tahıllar özelliğiy-
le, besi hayvancılığı üretiminin GHG etkilerini azaltma çö-
zümlerinin bir parçasıdır. 

Açıkçası, yem endüstrisi daha iyi hayvan yemi geliştirme-
ye; yemlerin, yem katkılarının ve yem oranlarındaki kanola 
yemeği, ayçiçeği küspesi ya da geviş getiren hayvanlar 
için meralardaki baklagillerin daha iyi şekilde kullanımıy-
la, karbon ve nitrojenin atmosfere ya da suya karışmasını 
önlemeye devam etmektedir.  

Buna ek olarak, yem teknolojisindeki dengeli ve hassas 
beslenme, amino asitlerin ve mikro-besinlerin en uygun 
derecede eklenmesine ve aynı zamanda yem verimliliği-
nin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlayan yem işleme 
teknolojilerindeki gelişmeler, hayvancılık üretim zincirinin 
çevresel performansında öncü gelişmeler olmuştur. 

Uluslararası düzeyde “sürdürülebilirlik”, IFIF’in bir numa-
ralı stratejik odağıdır: “Daha fazla üretim, tüketiciye daha 
az maliyetle kullanım”. IFIF bu fikri desteklemek için üye-
leri ve tarım-gıda zinciri ortakları ile FAO gibi uluslararası 
örgütler de dâhil olmak üzere diğer partnerleriyle birlikte 
birçok önemli proje üzerinde çalışıyor. 

Biraz da bu yıl Antalya’da düzenlenecek olan GFFC 5. 
Küresel Yem ve Gıda Kongresi’ne dönelim. Öncelikle 

stock sector by actively developing and promoting ‘best 
practice’ feeding systems and technologies whose main 
contribution is improved resource efficiency of livestock 
production. As such, feed by virtue of continued innova-
tion and efficiency gains, is a significant part of the solu-
tion to reduce the GHG impacts of livestock production.  

Notably, the feed industry continues to develop better 
animal nutrition to avoid carbon or nitrogen losses into 
the atmosphere or water, through better use of forages, 
feed additives and diversifying protein sources such as 
canola meal and sunflower meal in feed rations, or le-
gumes in pastures for ruminants.

In addition, key improvements in feed technology, such 
as balanced feeding and precision feeding the optimal 
addition of amino-acids and micro-nutrients, as well sig-
nificant advances in feed processing technology, a key 
contributor to improving feed efficiency, are driving im-
provements in the environmental performance of the live-
stock production chain.  

At the international level, sustainability is one of IFIF’s key 
strategic pillars: ‘produce more, using less at an affordable 
cost to the consumer’. In order to support this, IFIF is work-
ing with its members and other stakeholders, including the 
agri-food chain partners and international organizations, 
such as the FAO, on a number of important projects. 

Let’s focus on the 5th GFFC Global Feed and Food Con-
gress. First of all this year could you please give us some 
information about the main them of the congress which 
is “Equity and Prosperity for All”? What is the reason for 
choosing this theme and what does it stand for? 
We are absolutely delighted that the 5th Global Feed & 
Food Congress (GFFC) will be held in Turkey, which is 
at the heart of a fast growing region for the feed & food 
sector. Our Congress theme “Equity and Prosperity for 
all” links to the global challenge to provide safe, afford-
able, nutritious and sustainable animal protein sources 
to feed 9 billion people by 2050 and reflects our shared 
vision to achieve this for a growing world population now 
and for the future. The Congress will feature exceptional 
speakers who will provide their insights and expertise in 
roundtables, plenaries and workshops. 

The sessions at the 5th GFFC will cover the whole feed 
manufacturing and food processing value chain, with a 
special focus on Sustainability, Markets & Trade, Feed & 
Food Safety, Regulations & Standards, Animal Nutrition 
and Innovation and R&D.

In addition to world-class experts, we will have high-level 
speakers from global intergovernmental institutions, in-
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bu yıl "Herkes için Eşitlik ve Refah" olarak belirlenen 
kongrenin ana teması hakkında biraz bilgi verir misi-
niz? Neden bu tema ve bu tema neyi ifade ediyor?
5. Uluslararası Yem & Gıda Kongresi’nin (GFFC) yem ve 
gıda sektörü için hızla büyüyen bir bölgenin kalbinde, yani 
Türkiye’de yapılıyor olmasından çok memnunuz. Kongre 
temamız olan “Herkes için Eşitlik ve Refah”; 2050 yılına 
kadar 9 milyar insanı besleyecek güvenli, uygun maliyetli, 
besleyici ve sürdürülebilir hayvan protein kaynakları sağ-
lamadaki küresel zorluklara değiniyor. Şimdi ve gelecekte 
artan dünya nüfusu için bunu başarabilme vizyonumuzu 
yansıtıyor. Kongre, toplantılarda, kurullarda ve workshop-
larda sezgi ve uzmanlıklarını katacak ayrıcalıklı konuşma-
cıları ön plana çıkarak. 

5. GFFC’deki oturumlar, sürdürülebilirlik, pazarlama & tica-
ret, yem & gıda güvenliği, yönetmelikler & standartlar, hay-
van beslenmesi, inovasyon ve AR-GE’ye de odaklanarak 
tüm yem üretim ve gıda işleme değer zincirini kapsayacak. 

Birinci sınıf uzmanların yanı sıra, FAO, Dünya Hayvan 
Sağlığı Örgütü (OIE), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), önde 
gelen küresel hayvan beslenmesi ve gıda firmalarının 
CEO’ları, gıda zincir ortakları, ulusal yetkililer, araştırma 
toplulukları ve uluslararası sivil toplum organizasyonları 
gibi hükümetler arası enstitülerden gelen üst düzey ko-
nuşmacılarımız da olacak. 

Dünya Yem & Gıda Kongresi, 2005 yılında IFIF ve FAO tara-
fından ilk kez yapıldığından bu yana, sonuncusu Sun City, 
Güney Afrika’da olmak üzere dört büyük etkinlik düzen-
ledik; katılım, konuşmacı ve kalite açısından rekor kırdık. 
Amacımız her zaman FAO ve yerel ortaklarımızla endüstri, 
uzmanlar ve hükümetlerin bir araya gelip gıda ve yem gü-
venliği, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi önemli konuları tar-
tışabilmeleri için küresel bir platform sağlayabilmekti. Son 
kongremizde son derece parlak bir şekilde bunu başardık 
ve Antalya’daki 5. Dünya Yem & Gıda Kongresi’nin yalnız-
ca geçmişte belirlenen standartları karşılamasını değil aynı 
zamanda bunları aşmasını da bekliyoruz. 

Şuana kadar kongreye katılım ve ilgi nasıl? Kongreye 
yaklaşık kaç kişinin katılım göstermesini bekliyorsu-
nuz? Kongre için Türkiye ve Antalya’nın seçilmesinin, 
daha önceki yıllara kıyasla bölgesel açıdan bir katılım 
çeşitliliği sağlayacağını düşünüyor musunuz? 
Çok memnunuz; 18-21 Nisan 2016’da Antalya, Türkiye’de 
yapılacak olan kongrenin hazırlıkları, Prof. Nizamettin 
Şenköylü ve ekibinin öncülüğündeki TÜRKİYEM-BİR’den 
Türk ortaklarımızın güçlü desteği sayesinde tam kapasite 
devam ediyor ve iyi gidiyor. 

Şimdiye kadar teyit edilen 60’dan fazla birinci sınıf konuş-
macımız ve 250’den fazla kayıtlı uluslararası delegemiz 

cluding from the FAO, the World Organization for Animal 
Health (OIE) and the World Trade Organization (WTO) as 
well as CEO’s from leading global animal nutrition and 
food companies, food chain partners, national authori-
ties, the research community and international Civil Soci-
ety organizations at the Congress.

Since the Global Feed & Food Congress was first launched 
in 2005 by IFIF together with the FAO, we have held four 
very strong events, with our last Congress in Sun City, South 
Africa breaking all records in terms of attendance, speakers 
and quality. Our aim, together with the FAO and our regional 
partners, has always been to provide a global platform for 
industry, experts and governments to come together to dis-
cuss critical issues of food and feed safety, technology and 
sustainability. The last Congresses have succeeded brilliantly 
in this and we have no doubt that the 5th Global Feed & Food 
Congress in Antalya will not only meet the high standards set 
in the past, but will surpass them.

What can you say about the participation rate and in-
terest for the congress so far? How many people to 
be expected to participate in the congress? Do you 
think that choosing Turkey and Antalya for the con-
gress would provide broad participation from various 
regions compared to the former years?
We are very pleased that the preparations for our in An-
talya, Turkey, on 18-21 April 2016 are in full swing and 
pressing well, thanks to the strong support also of our 
Turkish partners from TURKIYEMBIR led by Prof. Niza-
mettin Şenköylü and his team. 
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olduğunu belirtmekten memnuniyet duyuyoruz. Bahset-
tiğimiz gibi, Türkiye’den ve dünya genelinden 1200’den 
fazla delegeyi çekmeyi bekliyoruz. Hem Türkiye’nin coğ-
rafi olarak stratejik konumu hem de yem ve gıda endüstri-
leri açısından tüm dünyadan katılımcıları güzel Antalya’ya 
çekeceğine inanıyoruz. 

Son olarak, federasyonunuz, hali hazırdaki çalışmala-
rınız veya geleceğe dönük hedefleriniz ve yem endüst-
risiyle ilgili eklemek istediklerinizi alabilir miyiz?
2016 yılı IFIF için önemli ve heyecanlı bir yıl olacak.  Yıla 
başlıca yem üretici ülkeleri bir araya getirmek için Küresel 
Yem LCA Enstitüsü’nün (GFLI) tanıtımıyla başladık. Ama-
cımız LCA hesaplamalarında yem endüstrisinin etkisini ve 
gelişimini değerlendirme ve karşılaştırmada yüksek stan-
dartları yakalamaktı. 

IFIF’in Nijerya’daki “Eğitimciyi Eğit” isimli Küresel Hay-
van Beslenmesi Programı’nın pilot projesinin başarısının 
ardından bu girişimi dünyanın diğer bölgelerine de gö-
türeceğiz. Nisan ayında gerçekleştirilecek olan 5. GFFC, 
Antalya’da düzenlenen 9. IFRM’nin hemen ardından ger-
çekleştirilecek ve IFIF üyeleriyle birlikte dünyanın dört bir 
yanından gelen yem regülatörlerini bir araya getirecek.  
2016 yılında ulusal ve bölgesel yem dernekleri kurma 
çalışmalarımıza devam edeceğiz; özellikle de Ortadoğu, 
Kuzey Afrika ve Asya-Pasifik bölgesinde. IFIF, gelecekteki 
sürdürülebilir üretim olarak düzenleyici yakınsama, özgür 
ve adil ticaretin yanı sıra, kesintisiz inovasyon ve daha iyi 
teknolojiler için gerekli olan bilim temelli kararlara destek 
olmaya devam edecek. 

I am pleased to let you know that we have over 60 world 
class speakers confirmed so far and already over 250 
international delegates registered.  As mentioned, we 
expect to attract over 1,200 delegates from Turkey and 
from around the world and we believe Turkey’s strategic 
location geographically and in terms of the feed and food 
industries will attract participants from all over the world 
to the beautiful Antalya region. 

Finally, what would you like to add about your federation, 
current studies or future plans and about feed industry?
2016 promises to be an important and exciting year for 
IFIF.  We started with the launch of the Global Feed LCA 
Institute (GFLI) to bring the major feed producing regions 
together with the aim to become the golden global stan-
dard for assessing and benchmarking feed industry im-
pact and improvement in LCA calculations.

Following the successful Pilot Project in Nigeria of the IFIF 
Global Animal Nutrition Programme ‘Train the Trainer’ we 
will work to roll out this initiative to other world regions. The 
5th GFFC in April will be directly followed by our 9th annual 
IFRM, also in Antalya, which will once again bring together 
feed regulators from around the world with IFIF members. 
In 2016 we will continue our efforts to support the building 
of national and regional feed associations, particularly in 
the Middle East and North Africa, as well as Asia-Pacific. 
IFIF will continue to champion science-based decisions, 
the need for continued innovation and better technologies, 
as well as regulatory convergence and free and fair trade 
as a basis for sustainable production in the future.
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Selling pressure in wheat transactions which has been con-
tinuing for months seems to slacken a little in the first month 
of the year. There has been a light progress with buyers. There 
was an upward movement for the first time since September. 
I had mentioned about the reason of this decline many times 
in my previous articles. Weakening economies of develop-
ing countries, strengthening value of dollar and record level 
production estimates causes selling pressure to be more ef-
fective. We have seen that dollar has gained value after the 
Federal Reserves (FED) increased interest rates in December. 
The problems are also multiplying in developing countries. 
Especially the developments about China and economic & 

Buğday işlemlerinde ayardan beri devam eden satış bas-
kısı, yeni yılın ilk ayında biraz durulmuşa benziyor. Ocak 
ayı boyunca hafif alıcılı bir seyir vardı. Eylül ayından sonra 
ilk defa aylık bazda yükseliş yaşandı. Düşüşün nedenlerini 
daha önceki yazılarımda sıklıkla dile getirmiştim. Gelişmekte 
olan ülke ekonomilerinin zayıflaması, doların güçlenmesi ve 
rekor üretim tahminleri, satış baskısının etkili olmasına yol 
açıyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) Aralık ayında faiz 
artırımına gitmesiyle doların güçlendiğini izlemiştik. Geliş-
mekte olan ülkelerdeki sorunlar ise artıyor. Özellikle Çin ile 
ilgili gelişmeler ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan ekonomik 
ve politik sorunlar yine yakından izlenmeye devam ediliyor. 

Alt bant ve alıcıların 
tepkisi fiyatların 

yönünü belirleyecek   

Lowest level and buyers’ 
reaction to determine the 

movement of prices
.........................................................ZAFER ERGEZEN

contact@zaferergezen.com

Futures and Commodity Market Specialist 
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı

“490-500 cent/bushel level is prominent for March futures wheat prices in Chicago Commodity Ex-
change. This price level has been significant in upward movements. This level is expected to be 
prominent in a possible rise. 460-465 cent/bushel level is also prominent in downward movements. 
The recovery of prices had been realized with purchases starting from this level. In case of a decline 
to this level, the direction of prices will be determined by whether buyers will show up again or not.”

“Şikago Ticaret Borsası'nda Mart vadeli buğday fiyatı için 490-500 cent/bushel seviyesi öne çıkıyor. 
Bu fiyat bandı, yukarı yönlü geçilirken önemli bir seviye olmuştu. Olası bir yükselişte bu seviyenin 
öne çıkması beklenmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 460-465 cent/bushel bandı öne çıkıyor. 
Daha önce fiyatlardaki toparlanma bu seviyeden başlayan alımlar ile olmuştu. Bu seviyeye doğru bir 
gerileme durumunda alıcıların yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağı, fiyatların yönünü belirleyecektir.”
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political problems of Middle East are followed closely. The 
balance of wheat price is remaining despite the increase in 
production estimates. The latest production estimates are still 
high. Although record production levels are reached, produc-
tion estimates still move upward. Favorable weather condi-
tions seem to be the main reason for production increase. 
The news about Russia which is a significant wheat producer 
and exporter came to the fore in January.  It is said that Rus-
sia would limit wheat export to meet the domestic demand 
and balance the rise in prices. Middle East which creates the 
highest wheat demand in the world may have to find another 
source if this happens. Moreover, it is also estimated that 
wheat export of Ukraine would decrease in the new season. It 
is estimated that wheat production in European Region would 
be 143.6 million tons. If the estimates become true the low-
est production since 2012 will be realized. However weather 
conditions in USA and Europe which is above normal cause 
the production estimates to increase. This development may 
cause production estimates to increase more. 

DEMANDS INCREASE IN TURKEY 
I have been mentioning about the strong demand in Tur-

key for a long time. The prices remain high due to this de-
mand level. We have been following that local prices are 
moving upward. Local prices which resist the decrease in 
local markets immediately react to the rise in global prices. 
This development also supports the fact that demands are 
strong. High production amount is expected to continue 
when Turkey’s wheat production estimates considered. 
Turkish Grain Board (TMO) announced that 2015 wheat pro-
duction would reach at 22.5 million tons with an increase of 
18 percent compared to the previous year. This is a record 
level for Turkey. The fact that prices increase despite such 
a high demand shows that demands increased seriously 
in the last period. TMO has purchased 3.3 million tons of 
wheat for 2015 so far. Sold wheat amount was 1.9 million 
tons in the same period. This is the highest selling amount 
since 2006. In short, local prices are expected to remain 
high in the new season too because it is not very realistic 
to expect demand-based factors to change immediately. 
Therefore I estimate that prices in Turkey would remain high 
in 2016 as independent from international markets. 

RISE EXPECTATIONS IN RUSSIA AND 
PAKISTAN AFFECT GLOBAL PRODUCTION 
According to the forecast report of US Department of Agri-

culture (USDA), global wheat production showed an increase 
of 460 thousand tons compared to the previous month. Thus, 
production amount increased to 735.39 million tons and the 
rise in production estimates has reached at 13.43 million 
tons. There has been selling pressure in futures markets in 
this period. The most important point is that increase in pro-
duction reached at 76.67 million tons in 2012. Such a high 
demand cannot be met without a serious increase. Of course, 

Buğday fiyatındaki dengelenme, üretim tahminlerindeki ar-
tışa rağmen gerçekleşiyor. Son açıklanan üretim tahminleri 
halen yüksek. Rekor üretim seviyelerine ulaşılmış olmasına 
rağmen halen üretim tahminlerinde yukarı yönlü artışlar var. 
Elverişli hava şartlarının, üretimin artışındaki asıl neden ol-
duğu görülüyor. Ocak ayında önemli bir buğday üreticisi ve 
ihracatçısı olan Rusya kaynaklı haberler gündeme oturdu. 
Rusya'nın iç talebi karşılamak ve fiyatlardaki artışı denge-
lemek için buğday ihracatına sınırlandırmalar getirebileceği 
haberleri var. Böyle bir gelişme olması durumunda, dünya-
nın en büyük buğday talebini sağlayan Ortadoğu'nun yeni 
kaynaklar bulması gerekecek. Ayrıca Ukrayna'da da buğ-
day ihracatının yeni sezonda düşüş göstereceğine yönelik 
tahminler var. Avrupa Bölgesi'ndeki buğday üretiminin ise 
143,6 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Eğer tahminler ger-
çekleşirse 2012 yılından bu yana en düşük üretim gerçek-
leşmiş olacak. Fakat ABD ve Avrupa'da havaların mevsim 
normallerinin üzerinde olması, üretim beklentilerini artırıyor. 
Bu gelişme, üretim tahminlerindeki artışın devam etmesine 
yol açabilir.

TÜRKİYE’DE TALEP ARTIYOR
Türkiye'de ise uzun zamandan beri güçlü seyreden talebe 

değiniyordum. Bu talep nedeniyle fiyatlar yüksek kalmaya 
devam ediyor. Yerel fiyatların yükseliş eğiliminde olduğunu 
izliyoruz. Küresel piyasalardaki düşüşe direnen yerel fiyatlar, 
küresel fiyatlardaki artışa hemen tepki veriyor. Bu gelişme de 
talebin güçlü olduğuna yönelik düşünceleri desteklemekte-
dir. Oysa Türkiye'de buğday üretimi tahminlerine baktığımız-
da yüksek üretimin devam etmesi bekleniyor. Toprak Mah-
sulleri Ofisi (TMO), 2015 yılında buğday üretiminin geçen 
yıla göre %18 artışla 22,5 milyon tona ulaşabileceğini açık-
lamıştı. Bu, Türkiye için rekor üretim seviyelerine denk geli-
yor. Bu kadar yüksek üretime rağmen fiyatların yükselmesi, 
son dönemde talebin ciddi artış gösterdiğine işaret ediyor. 
TMO, 2015 yılı için şimdiye kadar 3,3 milyon ton buğday alı-
mı gerçekleştirdi. Aynı dönemde satışı gerçekleştirilen buğ-
day miktarı ise 1,9 milyon ton oldu. Bu rakam 2006 yılından 
bu yana gerçekleşen en yüksek satış miktarı. Kısaca yeni 
dönemde de yerel fiyatların yüksek seyretmesi bekleniyor. 
Çünkü talep kaynaklı değişkenlerin hemen değişim göster-
mesini beklemek çok gerçekçi değil. Bu nedenle Türkiye'de 
fiyatların, 2016 içerisinde de uluslararası piyasalardan ba-
ğımsız olarak güçlü seyredeceğini tahmin ediyorum.

RUSYA VE PAKİSTAN’DAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ 
DÜNYA ÜRETİMİNE YANSIDI
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin rapo-

runa göre dünya buğday üretim miktarı önceki aya göre 460 
bin ton artış gösterdi. Böylece üretim rakamı 735,39 milyon 
tona yükseldi ve son dört aydaki üretim tahminlerindeki ar-
tış 13,43 milyon tona ulaştı. Bu dönemde vadeli işlemlerde 
de satış baskısı vardı. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta 
ise 2012 yılına göre üretimdeki artışın 76,67 milyon tona 
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this causes wheat prices to turn into increased selling pres-
sure. When the fact that Turkey’s annual wheat production is 
20 million tons on average considered, the effect of increase 
in production can be understood clearly. Expected increase 
in production of Russia and Pakistan plays a significant role 
in increasing production estimates compared to the previ-
ous month. End of stock estimates rose to 232.04 million 
tons with an increase of 2.18 million tons. Therefore, increase 
amount of wheat stocks in the last four months has reached 
at 29.64 million tons. Increase in wheat stocks is caused by 
USA and Pakistan. Especially in USA, we have seen that de-
mand expectations decreased. China will continue to be the 
top wheat consumer. China consumes 16 percent of global 
wheat production on itself. It also has 40 percent of global 
wheat stocks. North Africa and Middle East countries will 
continue to be the leading wheat importers. Any significant 
change is not expected both in production and demands of 
these countries. The leading wheat producers will be Euro-
pean Region, China and India in the new season. Nearly half 
of the total wheat production will be realized in these three re-
gions. North Africa, Middle East and South Asia are expected 
to be the leading wheat importers. 

END OF STOCKS ARE 213 MILLON TONS
International Grains Council (IGC) still keeps its produc-

tion expectations in January. IGC estimates that global 
wheat production would be 731 million tons. There has 
been an increase of 5 million tons compared to the pre-
vious estimates. Since production estimates were not 
announced in December, such an increase can be con-
sidered as a correction. This amount points out the high-
est production of the last five years. End of stocks also 
increased to 213 million tons with an increase of 5 mil-
lion tons compared to the previous month. As production 
reached to record levels it is understood that end of stocks 
also reached record levels. This shows that increase in 
production is above the demands. End of stocks which 
reached at 170 million tons in 2012 will also reach at 213 
million tons in 2016. As to this, the increase will be 43 mil-
lion tons. In this aspect, it is not difficult to estimate that 
global wheat demand would be high. This remains as the 
biggest obstacle for prices’ possibility to increase. 

TOTAL WHEAT SUPPLY 
IS 937.5 MILLION TONS 
United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) 

did not announce the new estimates. Global wheat produc-
tion is expected to be 734.5 million tons compared to the 
previous estimates. Namely, the expected decrease amount 
is 1.7 million tons compared to the previous month’s esti-
mates. However these estimates show that the highest pro-
duction amount of the last 5 years would be reached. The 
reason of decrease in production estimates is unfavorable 
weather conditions in Pakistan, Brasilia and Argentina. Ac-

ulaşmasıdır. Bu kadar yüksek artışın, talepte ciddi bir artış 
olmadan karşılanması mümkün değil. Bunun buğday fiyat-
larına artan satış baskısı olarak yansıması kaçınılmaz oluyor. 
Türkiye’nin yıllık buğday üretiminin ortalama 20 milyon ton 
olduğu düşünüldüğünde üretimdeki artışın etkisi daha iyi an-
laşılabilir. Üretim beklentisinin önceki aya göre artış göster-
mesinde, Rusya ve Pakistan’ın üretimindeki artış beklentisi 
rol oynuyor. Dönem sonu stok tahminleri 2,18 milyon ton 
artarak 232,04 milyon tona yükseldi. Böylece son dört ayda 
buğday stoklarındaki artış miktarı 29,64 milyon tona ulaş-
mış oldu. Buğday stoklarındaki artış, ABD ve Pakistan'dan 
kaynaklanıyor. Özellikle ABD'de talep beklentilerinde düşüş 
olduğunu görüyoruz. 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 bulunduruyor. Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu ülkeleri ise dünyanın en büyük buğday ithalatçıları 
olmaya devam edecek. Bu ülkelerde hem talep hem de üre-
tim tarafında önemli bir değişim beklenmiyor. Yeni sezonda 
dünyanın en büyük buğday üreticileri yine Avrupa Bölgesi, 
Çin ve Hindistan olacaklar. Neredeyse dünyadaki buğday 
üretiminin yarısını bu üç bölge gerçekleştirecek. En fazla 
buğday ithalatının yine Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güneydo-
ğu Asya tarafından yapılacağı tahmin edilmektedir. 

DÖNEM SONU STOKLARI 213 MİLYON TON
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), Ocak ayında üretim bek-

lentilerindeki artışı sürdürüyor. IGC, dünya buğday üretimi-
nin 731 milyon ton olmasını bekliyor. Önceki tahminlere göre 
yaklaşık 5 milyon ton artış var. Aralık ayında üretim tahmin-
lerini açıklamadığından, bu miktardaki artışın bir düzeltme 
olarak yansıdığı söylenebilir. Bu rakam son beş yılın en yük-
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cording to the estimates of FAO, end of stocks will decrease 
to 206.9 million tons. An increase of 500 thousand is ex-
pected compared to the previous estimates. Thus the total 
wheat supply will decrease to 937.5 million tons. 

As a result, when the average estimates of the three in-
stitutions which make global estimates for grain markets 
considered, global wheat production is expected to be 
733.63 million tons. According to the previous month’s 
estimates, there has only been an increase of 1.82 mil-
lion tons. End of stocks will also increase to 217.31 million 
tons. Namely, it is estimated that stocks would increase 
2.38 million tons compared to the previous month. 

HIGHEST LEVEL IS 490-500; LOWEST 
LEVEL IS 460-465 CENT/BUSHEL
490-500 cent/bushel level is prominent for March futures 

wheat prices in Chicago Commodity Exchange. This price 
band has been significant in upward movements. This level 
is expected to be prominent in a possible rise. 460-465 
cent/bushel band is also prominent in downward move-
ments. The recovery of prices had been realized with pur-
chases starting from this level. In case of a decline to this 
level, the direction of prices will be determined by whether 
buyers will appear again or not. Strengthening value of dol-
lar along with high production estimates create the idea that 
selling pressure would be more effective. Especially weak-
ening economies of developing countries affect demands 
negatively. Production estimates are still high. In this case, 
it does not seem right to expect an upward and permanent 
rise in prices if production estimates are not revised down-
wardly or wheat demand does not increase significantly. 

sek üretimine işaret ediyor. Dönem sonu stokları ise önceki 
aya göre 5 milyon artarak 213 milyon tona yükseldi. Üre-
timin rekor seviyelere yükselmesiyle beraber dönem sonu 
stoklarında da rekor rakamlara ulaşıldığı anlaşılıyor. Bu da 
üretimdeki artışın talebin üzerinde olduğunu göstermekte-
dir. 2012 yılında 170 milyon ton olan dönem sonu stokları, 
2016 yılında 213 milyon tona ulaşacak. Buna göre 43 milyon 
ton artış yaşanacak. Bu açıdan bakıldığında dünya buğday 
piyasasında buğday arzının yüksek olacağını tahmin etmek 
zor değil. Bu da fiyatların olası yükselişi önündeki en büyük 
engel olarak duruyor. 

TOPLAM BUĞDAY ARZI 937,5 MİLYON TON
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ocak ayında yeni 

tahminlerini açıklamadı. Önceki tahminlerine göre dünya 
buğday üretiminin 734,5 milyon ton olması bekleniyor. Yani 
önceki ay tahminlerine göre 1,7 milyon tonluk düşüş öngö-
rülmektedir. Fakat bu tahminlerde de benzer bir şekilde son 
5 yılın en yüksek üretim rakamına ulaşılacağı tahmin edili-
yor. Üretim tahminlerindeki düşüşün arkasında ise Pakistan, 
Brezilya ve Arjantin'deki elverişsiz hava koşullarının olduğu 
belirtiliyor. FAO'nun tahminlerine göre dönem sonu stokları 
ise 206,9 milyon tona gerileyecek. Önceki tahminlere göre 
500 bin ton azalış bekleniyor. Böylece toplam buğday arzı, 
937,5 milyon tona gerileyecek. 

Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin 
gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önü-
ne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 733,63 
milyon ton olması bekleniyor. Önceki ay tahminlerine göre 
sadece 1,82 milyon tonluk bir artış var. Dönem sonu stok-
ları ise 217,31 milyon tona yükselecek. Yani önceki aya 
göre 2,39 milyon ton daha fazla stok bulundurulacağı 
tahmin edilmektedir. 

ÜST BANT 490-500, 
ALT BANT 460-465 CENT/BUSHEL
Şikago Ticaret Borsası'nda Mart vadeli buğday fiyatı 

için 490-500 cent/bushel seviyesi öne çıkıyor. Bu fiyat 
bandı, yukarı yönlü geçilirken önemli bir seviye olmuştu. 
Olası bir yükselişte bu seviyenin öne çıkması beklenmek-
tedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 460-465 cent/bushel 
bandı öne çıkıyor. Daha önce fiyatlardaki toparlanma bu 
seviyeden başlayan alımlar ile olmuştu. Bu seviyeye doğ-
ru bir gerileme durumunda alıcıların yeniden ortaya çıkıp 
çıkmayacağı fiyatların yönünü belirleyecektir. Yüksek üre-
tim beklentileri ile beraber doların da güçlenmesi, satış 
baskısının daha etken olabileceği tahminlerini artırıyor. 
Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin zayıflaması, 
talep tarafını olumsuz etkiliyor. Üretim tahminleri de ha-
len yüksek seyrediyor. Bu durumda, üretim tahminlerinde 
aşağı yönlü bir revizyon olmadan veya buğday talebinde 
önemli bir artış görülmeden, fiyatlarda yukarı yönlü kalıcı 
bir yükseliş olması çok gerçekçi görünmüyor.
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Pasta, Wheat, Pulses and Vegetable Oils Promotion Group (MBTG) set a course for 2016 during the 
workshop that was organized in Antakya in January.

Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu (MBTG), Ocak ayında Antakya’da ger-
çekleştirdiği çalıştayda 2016 için yeni yol haritasını belirledi.

Pasta, Wheat, Pulses and Vegetable Oils Promotion 
Group (MBTG) organized a workshop in Antakya to 
more effectively promote the Turkish products in global 
markets, set a course, discuss the problems of the in-
dustry and plan an activity calendar for 2016. Problems 
of the industry and activities for 2016 were discussed 
and a new course was set during the workshop which 
gathered high level institutions and private sector rep-
resentatives. 

In his opening speech, the President of MBTG M. 
Surur Aydın informed the participants about the ac-
tivities that were realized by MBTG in 2015 and the 
agenda of 2016. Aydın said there were 15 promotion 
groups, MBTG had a different responsibility than the 
other promotion groups and they were trying hard to 
fulfill this responsibility. The participants watched a 
commercial film about vegetable oils which was filmed 
by MBTG and is now being showed in Iraq. 

PROBLEMS AND TARGETS 
A panel which senior executives from public institu-

tions attended was organized in the first section of the 
workshop that was realized by Mustafa Bayram, the 
Dean of Gaziantep University Engineering Faculty. The 
representatives of exporter companies stated their ex-
pectations about solutions by telling their problems to 
senior executives of public institutions during the ques-
tion-answer section of the panel on which the latest 
developments and future expectations were discussed. 
Following the successful workshop, the participants 
formed a table for each industry to determine their in-
dustrial targets for 2016. They analyzed current mar-
kets and the situation of these markets, determined the 
countries on product basis and necessary promotional 
activities in these countries. PAK-DER also presented 
a project about the contributions of pulses to healthy 
life during the workshop organized by MBTG. Follow-
ing the presentation, the results obtained from the first 
day’s works were transferred to the participants by the 
head of tables. 

Getting ready to have a busy year in 2016, MBTG 
announced that they would attend the fairs in India, 
Turkmenistan and Dubai in January and February. 

Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım 
Grubu (MBTG), Türk ürünlerinin dünya pazarlarında 
daha etkin tanıtımını sağlamak, yol haritası belirlemek, 
sektörlerin sorunlarının masaya yatırmak ve 2016 yılı 
faaliyet takvimini belirlemek amacıyla Antakya’da bir 
çalıştay düzenledi. Üst düzey kurumlarla, özel sektör 
temsilcilerini buluşturan çalıştayda, sektörel sorunlar ve 
2016 yılıyla ilgili faaliyetler masaya yatırılarak, yeni yol 
haritası oluşturuldu.

MBTG Başkanı M. Surur Aydın, yaptığı açılış konuşma-
sında, 2015 yılında MBTG tarafından yapılan faaliyetlerle 
ve 2016 yılı gündemiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Aydın, 
Türkiye’de 15 tanıtım grubunun faaliyette bulunduğunu, 
MBTG’nin diğer tanıtım gruplarından farklı bir sorumluluk 
üstlendiğinin farkında olduklarını ve bu görevi layıkıyla yerine 
getirme adına büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti. Katılımcı-
lara MBTG tarafından çekilen ve Irak’ta yayınlanmaya başla-
nan bitkisel yağlar reklam filmi de izlettirildi.

SORUNLAR VE HEDEFLER
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Mustafa Bayram’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ça-
lıştayın ilk bölümünde, kamu kurumlarından üst düzey 
yöneticilerin katıldığı bir panel düzenlendi. Güncel ge-
lişmelerin ve önümüzdeki döneme dair beklentilerin de-
ğerlendirildiği panelin soru-cevap bölümünde ihracatçı 
firmaların temsilcileri kamu üst düzey yöneticilerine so-
runları anlatarak çözüm yolunda beklentilerini dile getir-
di. Başarılı geçen çalıştayın ardından katılımcılar sektör-
le ilgili 2016 yılına yönelik hedeflerin belirlenmesi için her 
sektör için ayrı bir masa oluşturdu. Mevcut pazarların ve 
bu pazarların durumlarının analizi, ürün bazında ülkelerin 
belirlenmesi ve bu ülkelerde yapılması gereken tanıtım 
faaliyetlerle ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. 
MBTG tarafından Antakya’da düzenlenen çalıştayda, 
PAK-DER tarafından da bakliyatın sağlıklı yaşama kat-
kılarına dair bir proje sunumu gerçekleştirildi. Sunumun 
ardından ilk günkü çalışmalardan elde edilen sonuçlar 
masa başkanları tarafından katılımcılara aktarıldı.

2016 yılını yoğun bir çalışmayla geçirmeye hazırlanan 
MBTG’nin, Ocak ve Şubat aylarında Hindistan, Türkme-
nistan ve Dubai’de düzenlenecek fuarlara katılacağı da 
açıklandı.

MBTG, 2016 yol haritasını belirledi

MBTG set a course for 2016
..................................................................................
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İhracatçıların İkinci 
Ur-Ge Projesi Başladı

The second 
development project 
of exporters started
.................................................

Grain and pulse exporters came together for 
the second Improving international competi-
tiveness Project.

Hububat ve bakliyat ihracatçıları, ikinci Ulusla-
rarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Pro-
jesi için bir araya geldi.

Mediterranean Grain, Pulses and Oil Seeds and Products 
Exporters’ Association, as part of Mediterranean Exporter 
Associations (AKIB), started the second development proj-
ect.  The Needs Analysis Meeting of “Improving International 
Competitiveness of the Cereals Industry and Promoting Ex-
ports” Project was held with the participation of development 
project companies in the building of AKIB in Mersin. The as-
sociation made an application and the Ministry of Economy 
accepted the project with the code of 15.Ur-Ge.039. 

The company representatives who participated in the 
development project meeting which was held with the 
participation of 24 companies were informed about the 
“need analysis” process through the presentation of the 
Project Expert Cemile Asker and informative presenta-
tions of Zobu Consultancy Company Experts Mustafa 
Hakan Zobu and Fevzi Doğu after the opening speech 
of AKIB Assistant Secretary General Ümit Sarı. The next 
phase is to visit companies in the need analysis process. 

“Turkish Flour Yeast and Ingredients Promotion Group 
Strategy Workshop” of Turkish Flour Yeast and Ingre-
dients Promotion Group (UTG) was realized in Antalya/
Calista Luxury Resort Hotel Belek on 21-24 January 
2016. A group of 110 consisting of the representatives of 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hu-
bubat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği, ikinci Ur-Ge Projesinin startını verdi. Birlik tarafın-
dan başvurusu yapılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından 
kabul edilen 15.Ur-Ge.039 kodlu “Hububat Sektörünün 
Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılması ve İhracatın 
Desteklenmesi” projesinin, İhtiyaç Analizi Tanışma Top-
lantısı, Ur-Ge projesi firmalarının katılımıyla Mersin AKİB 
binasında yapıldı.

24 firmanın katılımı ile gerçekleştirilecek olan Ur-Ge 
projesi tanışma toplantısına katılan firma temsilcileri, AKİB 
Genel Sekreter Yardımcısı Ümit Sarı'nın açılış konuşması-
nın ardından Ur-Ge Proje Uzmanı Cemile Asker tarafından 
yapılan sunum ve Zobu Danışmanlık Firması Uzmanları 
Mustafa Hakan Zobu ve Fevzi Doğu tarafından yapılan 
bilgilendirme sunumları ile “ihtiyaç analizi” süreci hakkın-
da bilgi sahibi oldular. İhtiyaç analiz sürecinde, bir sonraki 
aşama firmaların yerinde ziyaret edilmesi olacak.

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu’nun (UTG) “Un ve 
Unlu Mamuller Grubu Strateji Çalıştayı” 21-24 Ocak 2016 
tarihlerinde Antalya/Calista Luxury Resort Otel Belek’te 
gerçekleştirildi. Çalıştaya un ve unlu mamul ihracatı ya-
pan firmaların temsilcileri ile Ekonomi Bakanlığı, Gıda, 

Un ve Unlu Mamuller çalıştayı Antalya’da yapıldı

Flour and Flour Products 
Workshop held in Antalya
.........................................................................................
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flour and flour products exporter companies, the Ministry 
of Economy, the Ministry of Food, Agriculture and Live-
stock, General Directorate of Food and Control, Turkish 
Grain Board, Türk Eximbank and Turkish Exporters As-
sembly attended the workshop. 

The head of UTG Turgay ÜNLÜ made an opening 
speech at the beginning of the 
workshop which was organized 
to determine the next activities of 
UGT, put the products in promo-
tional groups into a better place 
in global markets with Turkish 
brand and make a strategy plan 
for branding the products at an 
international level.  Güven BOR-
ÇA from Markam Company, the 
brand consultant of UTG, made a 
presentation about “Quality Cer-
tification System” which is one of the significant works 
that UGT will carry out in the future; which will expectedly 
increase the export amount of products with high added 
value/Turkish brand perception. 

The participants of “Turkish Flour Yeast and Ingredi-
ents Promotion Group Strategy Workshop” have reached 
a consensus about the future works of UTG and set a 
course for this works by considering also the activities 
which have been realized by UTG so far. 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk Eximbank ve Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi temsilcilerinden oluşan 110 kişi 
katılım gösterdi.

UTG'nin önümüzdeki dönem çalışmalarını belirlemek, 
Tanıtım Grubu kapsamındaki ürünlerin Türkiye marka-

sıyla dünya pazarlarında hak 
ettiği yeri alabilmesi ve ürünle-
rin uluslararası düzeyde marka-
laşmasına yönelik stratejik fa-
aliyet planlarının oluşturulması 
amacıyla düzenlenen çalıştayın 
başlangıcında, UTG Başkanı 
Turgay ÜNLÜ tarafından bir açı-
lış konuşması yapıldı. Ardından 
UTG marka danışmanı Markam 
firmasından Güven BORÇA, 
UTG’nin gelecek dönem yürü-

teceği en önemli çalışmalardan biri olan ve katma de-
ğeri yüksek/Türkiye markası algısına sahip ürün ihra-
catını artırması planlanan “kalite sertifikasyon sistemi” 
hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

“Un ve Unlu Mamuller Grubu Strateji Çalıştayı” katılımcı-
ları, UTG’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri de 
göz önüne alarak, UTG’nin gelecek dönem çalışmaları ile 
ilgili olarak bir akıl birliğine ulaşmış ve bu çalışmalara yön 
verecek bir doğrultu belirlemiş oldu.

Canada is planning to overthrow the United 
States as the leading wheat exporter in the West.

Kanada, Batının lider buğday ihracatçısı ABD’yi 
tahtından etmeyi amaçlıyor. 

Canada is aiming to supplant the United States as the 
Western Hemisphere’s dominant wheat exporter, as its 
invigorated grain-exporting sector cashes in on weaken-
ing currency and cheap freight rates. Canada overtook 
the United States in 2014-15 in wheat-export volumes 
for the first time, exporting 24.1 million tons. 

“I do think we will see the current trends in both coun-
tries continue, which would result in Canada being the 
leading exporter more years than not,” said Cam Dahl, 
president of industry group Cereals Canada.

The United States also faces stiffer competition from 
Argentina, whose wheat prices tumbled last month after 
the country devalued its peso and scrapped export tax-
es. As currencies weaken against the greenback, some 
buyers are turning to Canada and other suppliers first, 
and the United States only if necessary, said Rhyl Doyle, 
director of export trading at Canadian grain handler Pa-
terson Grain.

Canlanan tahıl ihracat sektörüyle zayıflayan para birimi 
ve navlun oranlarından faydalanan Kanada, Batı yarım-
kürenin lider buğday ihracatçısı ABD’nin yerine geçmeyi 
hedefliyor. 2014/15 sezonunda 24,1 milyon tonluk ihra-
cat gerçekleştiren Kanada, ilk kez buğday ihracatında 
ABD’nin önüne geçti. 

Cereals Canada Endüstri Grubu Başkanı Cam Dahl, 
konuyla ilgili olarak, “Her iki ülkede de mevcut trend-
lerin devam ettiğini göreceğimizi sanmıyorum; bu da 
Kanada’nın birkaç yıl içinde lider ihracatçı olmasını sağ-
layacak.” dedi.

ABD, aynı zamanda pezonun devalüasyona girdiği ve 
buğday fiyatlarının yerle bir olduğu Arjantin gibi ülkelerle 
de sıkı bir rekabet içinde. Kanadalı tahıl işleyicisi Pater-
son Grain’in ihracat sorumlusu Rhyl Doyle, para birimle-
rinin dolar karşısında zayıflamasının bazı alıcıları Kanada 
ve diğer tedarikçilere yönlendirdiğini; alıcıların eğer ge-
rekliyse ABD’ye yöneldiğini belirtiyor. 

Kanada’nın hedefi buğday ihracatında baskın güç olmak

Canada aims to be the dominant wheat exporter 
..................................................................................................................................
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14 wheat growers and industry personnel from across the world attended the Introduction to Flour 
Milling course in Kansas State University’s IGP Institute.

Dünyanın dört bir yanından gelen 14 buğday üreticisi ve endüstri personeli, Kansas State Üniversi-
tesi IGP Enstitüsü’nün Un Değirmenciliğine Giriş kursuna katıldı.

Kansas State University’s IGP Institute hosted 14 wheat 
growers and industry personnel representing state wheat 

Kansas State Üniversitesi’nin IGP Enstitüsü, dün-
yanın dört bir yanından gelen 14 buğday üreticisini ve 

Kansas’tan un değirmenciliğine giriş kursu

Flour milling course from Kansas
.........................................................................................

Olam ve InVivo yem için işbirliğine giriyor

Olam and Invivo collaborate for feed
...................................................................................................

Olam International Limited and InVivo Animal 
Nutrition & Health signed an agreement to joint-
ly develop expertise in animal feed in Nigeria.

Olam International Limited ve InVivo Animal Nutri-
tion & Health, Nijerya’daki hayvan yemi uzmanlıkla-
rını ortaklaşa geliştirmek için anlaşma imzaladılar.

Global agri-business Olam International Limited and 
leading French feedstock company InVivo Animal Nutri-
tion & Health announced they had signed a consulting 
agreement to jointly develop expertise in animal feed 
in Nigeria. The two-year consulting services partner-
ship agreement signed last month will involve technical 
assistance and sharing of expertise to jointly develop 
solutions and products in the animal feed space. The 
knowledge transfer between the two companies will help 
develop solutions, formulate animal feed, characterize 
raw materials and implement R&D trials and protocols to 
enter the animal feed industry in Nigeria.

Olam’s Global Head of Grains, K C Suresh, said: “This 
partnership follows our announcement in November to 
enter the animal feed and related businesses in Nigeria. 
This knowledge-transfer agreement will accelerate our 
penetration into this space, allowing Olam and InVivo 
NSA to rapidly scale up commercial activities. In doing 
so, we look forward to improving productivity and re-
turns for the local fish and poultry producers, which sup-
ports Nigeria’s economy.”

Küresel tarım işletmesi Olam International Limited ve 
Fransa’nın önde gelen hammadde firması InVivo Animal 
Nutrition & Health, Nijerya’da hayvan yemi konusundaki 
uzmanlıklarını geliştirmek için danışmanlık anlaşması imza-
ladılar. Aralık ayında imzalanan iki yıllık danışmanlık hizmeti 
anlaşması, hayvan yemi alanında birlikte çözüm ve ürün 
geliştirmeye yardımcı olacak teknik destek ve uzman-
lık paylaşımını içeriyor. İki firma arasındaki bilgi transferi 
Nijerya’da hayvan yemi endüstrisine girebilmek için çözüm 
geliştirme, hayvan yemi formülasyonu, hammaddenin ka-
rakterize edilmesi ve AR-GE testleriyle protokollerinin uy-
gulanması gibi alanlarda yardımcı olacak.

Olam’ın Tahıl Birimi Başkanı KC Suresh, konuyla ilgili şu 
ifadelerde bulundu: “Bu ortaklık Kasım ayında Nijerya’da 
hayvan yemi ve bununla ilişkili alanlara giriş yapmamızın 
arkasından geldi. Bu bilgi transferi anlaşması Olam ve 
InVivo NSA’nın hızlı bir şekilde ticari etkinliklerini yükselt-
mesini sağlayarak bu alandaki etkimizi artıracak. Bunun-
la, Nijerya ekonomisini destekleyen yerel balık ve kümes 
hayvanı yetiştiricileri için üretkenliği ve geliri artırmayı dört 
gözle bekliyoruz.” 
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commissioners from across the 
world for Introduction to Flour 
Milling course. The customized 
course of IGP Institute was in-
tended to provide participants with 
better understanding of the milling 
and baking process. The complex-
ity of flour milling was new to many 
who attended the course, but the 
group was able to do some hands-
on activities to learn more about 
how the wheat they produce ends 
up on your table. This is just one example of the special-
ized trainings offered through IGP’s flour milling and grain 
processing curriculum. In addition, IGP offers courses in the 
areas of feed manufacturing and grain quality management, 
and grain marketing and risk management. 

Mark Fowler, former IGP Institute associate director and 
course coordinator says “Shift millers, grain merchants, 
quality assurance managers, technical service managers 
have all previously attended. I got hands-on experience in 
the mill. I got hands-on experience grinding wheat. I’d rec-
ommend this course to anybody that has a little bit of curi-
osity about how that little piece of bread stays with them.”

devletlerin buğday komisyoncu-
larını temsil eden endüstri per-
sonellerini Un Değirmenciliği-
ne Giriş kursunda ağırladı. IGP 
Enstitüsü’nün bu özel kursu, ka-
tılımcıların değirmencilik ve fırın-
cılık prosesini daha iyi anlamala-
rını amaçlıyor. Kursa katılanların 
çoğu un değirmenciliğinin zorlu-
ğuyla yeni tanıştılar; ancak grup, 
kurs sırasında pratik eğitim ala-
rak ürettikleri buğdayın sofraları-

mıza nasıl ulaştığıyla ilgili ayrıntılı bilgi edindi. Bu, IGP’nin 
un değirmenciliği ve tahıl işleme müfredatı sırasında veri-
len özel eğitimin yalnızca bir örneği. IGP bunun yanı sıra, 
yem üreticiliği, tahıl kalite yönetimi, tahıl pazarlama ve 
risk yönetimi konularında da dersler veriyor. 

Eski IGP Enstitüsü Müdürü ve Kurs Koordinatörü Mark 
Fowler, kurs ile ilgili şunları söyledi: “Vardiyalı değirmen-
ciler, tahıl tüccarları, kalite güvence müdürleri ve teknik 
servis müdürleri, hepsi daha önce bu kursa katıldılar. 
Değirmende ve buğdayın öğütülmesinde pratik eğitim 
aldılar. Bu kursu, küçük bir parça ekmeğin nasıl oluştu-
ğunu merak eden herkese tavsiye ediyorum.”
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İDMA, 2018’de yeni vizyonuyla 
kapılarını açacak

İDMA to open its doors 
with a new vision in 2018
.......................................................................

İDMA, the only international technology exhibition in grain and pulses processing industry, is 
bringing the industry together with a new vision of specialized areas between 19 and 22 April 
2018.

Hububat ve bakliyat işleme sektörünün uluslararası nitelikteki tek teknoloji fuarı İDMA, 19-22 Nisan 
2018 tarihleri arasında sektörü yeni özelleştirilmiş alanlar vizyonuyla buluşturmaya hazırlanıyor.

İDMA is bringing the grain and pulses industry together 
with a new vision of specialized areas in 2018. 7th İDMA 
Exhibition which will be held between 19 and 22 April 
2018 will highlight the five interrelated but different sec-

İDMA, hububat ve bakliyat sektörünü, 2018’de yeni 
özelleştirilmiş alanlar vizyonuyla buluşturmaya hazırlanı-
yor. 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında 7.’si gerçekleşti-
rilecek İDMA Fuarı, bundan sonraki süreçte birbiriyle sıkı 
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tors as specialized areas in the same exhibition. The new 
vision which was launched as “Milling”, “Feed”, “Pulses & 
Rice”, “Pasta & Biscuit” and “Supplier Industry” is intend-
ed to enable all the areas in İDMA to crease values equally 
and bring these industries which have a trading volume of 
$18.173 billion together with visitors in a wider concept. 

TAKE A SHARE IN $18 TRILLION MARKET! 
According to the data of the World Bank, the total 

global trading volume of Milling and Pulses & Rice tech-
nologies which are the key elements of İDMA is $3.004 
billion. Total global trading volume of feed technologies 
reaches at $1.933 billion in the same period. Regarding 
that some of the feed producing technology groups can 
be considered within milling-processing group, the trad-
ing volume of this group seems much higher. The total 
trading volume of biscuits and pasta group is approach-
ing $9.383 billion (along with bakery technologies). 

With its new vision, İDMA will enable all the companies 
to take a share equally from this trading value exceeding 
$18.173 billion with supplier industry products. 

A PROMOTIONAL STEP FROM İDMA: 
THE TARGET IS TO REACH 130.000 
INDUSTRY REPRESENTATIVES 
The organizer of İDMA Exhibition which has grown 

up to 46 percent in the last three exhibitions, Parantez 
Fair will continue its promotions and announcements for 
2018 Exhibition in parallel with its new vision. Running 
its promotional activities in already 139 countries and 
5 languages, Parantez Fair will continue its activities in 
Italy, England, India, Argentina and China with its own 
agencies. İDMA will strengthen its promotional activities 
through the collaborations with the leading non-gov-
ernmental institutions of the industry in 47 countries. 
Being prepared to attend 24 national and international 
events in 18 countries 
within its 2016-2017 
programs, the com-
pany will vary its an-
nouncements through 
the agreements made 
with nearly 15 spe-
cialty publications. 
Being in contact with 
more than 50 thou-
sand Professional 
industry representa-
tives through emails, 
e-bulletins and so-
cial media, Parantez 
is aiming to increase 
this to 130 thousand 
until 2018. 

sıkıya bağlı 5 farklı sektörü, yine aynı fuar çatısında, an-
cak özelleştirilmiş alanlar olarak öne çıkaracak. “Milling”, 
“Feed”, “Pulses & Rice”, “Pasta & Biscuit” ve “Supplier 
Industry” olarak lanse edilen yeni vizyonunun hedefi, hem 
İDMA çatısı altında yer alan tüm alanların eşit ölçüde de-
ğer oluşturmasını sağlamak hem de uluslararası ticaret 
hacmi 18.173 milyar doları bulan bu sektörleri, daha ge-
niş bir konseptte ziyaretçiyle buluşturmak. 

18 TRİLYONLUK PAZARDAN PAY ALMAK!
Dünya Bankası verilerine göre; İDMA’nın çarpanlarını oluş-

turan Öğütme ve Bakliyat & Pirinç grubundaki teknolojilerin 
2014 yılında dünyadaki toplam ticaret hacmi 3.004 milyar 
dolar. Aynı dönemde yem teknolojileri grubunun dünyadaki 
toplam ticaret hacmi, 1.933 milyar doları buluyor. Yem üre-
timine dair bazı teknolojilerin, uluslararası ticaret sınıflandır-
malarında öğütme-işleme grubu içerisinde değerlendirildiği 
düşünüldüğünde, bu grubun ticaret hacminin çok daha 
yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bisküvi ve makarna grubu-
nun dünyadaki toplam ticaret hacmi ise (fırıncılık teknolojile-
riyle birlikte) 9.383 milyar dolara yaklaşıyor.

İDMA yeni vizyonuyla, yan sanayi ürünleriyle birlikte 
toplamda 18.173 milyar doları aşan bu ticaretten, tüm 
firmaların mümkün olduğunca eşit ölçüde pay almalarına 
imkan tanıyacak.

İDMA’DAN TANITIM ATAĞI: 
HEDEF 130 BİN PROFESYONEL SEKTÖR 
TEMSİLCİSİNE ULAŞMAK
Son 3 fuarda yüzde 46’ları bulan büyüme kaydeden İDMA 

Fuarı’nın organizatörü Parantez Fuarcılık, yeni vizyonla para-
lel olarak 2018 fuarı için gerçekleştireceği tanıtım ve duyu-
rularını da arttırarak devam ettirecek. Halihazırda 5 dilde ve 
139 ülkede tanıtım faaliyetlerini sürdüren Parantez Fuarcılık, 
İtalya, İngiltere, Hindistan, Arjantin ve Çin’de kendi acenteleri 
aracığıyla çalışmalarını sürdürecek. 47 ülkede ise sektörün 

önde gelen sivil toplum ku-
ruluşlarıyla yaptığı işbirlik-
leri çerçevesinde tanıtımlarını 
güçlendirecek. 2016-2017 
programı kapsamında 18 ül-
kede 24 yerel ve uluslararası 
etkinliğe katılmak için hazırla-
nan şirket,  15’e yakın ihtisas 
yayınıyla yaptığı anlaşmalar-
la duyurularını çeşitlendire-
cek. Hali hazırda sayısı 50 
bin’i aşan profesyonel sektör 
temsilcileriyle kişisel mailler, 
e-bültenler ve sosyal medya 
aracılığıyla anlık etkileşimde 
bulunan Parantez, 2018’e ka-
dar bu sayıyı 130 bine ulaştır-
mayı hedefliyor.
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Dünya Mısır Pazarı 
ve Son Durum

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin 21 Ocak 2016 tarihli raporuna göre;  2012/13 sezonunda 871 milyon 
ton olan dünya mısır üretimi, 2013/14 sezonunda 997 milyon tona ulaşmıştır. IGC’nin tahminine göre; 
dünya mısır üretimi 2014/15 sezonunda yükselişe geçmiş ve 1.013 milyon tona ulaşmıştır. 2015/16 se-
zonu için IGC’nin öngörüsü ise 54 milyon tonluk düşüşe işaret eden 959 milyon tondur. Bu öngörü, son 
iki sezonda önemli ölçüde artan mısır üretiminde rekor denebilecek bir düşüşe işaret etmektedir.

According to the report of International Grains Council (IGC) dated 21 January 2016; corn produc-
tion of the world which was 871 million tons in 2012/13 season has reached to 997 million tons 
in 2013/14 season. According to the forecast of IGC; world corn production started to rise and 
reached to 1.013 billion tons in 2014/15 season. IGC’s forecast for 2015/16 season points out 959 
million tons with a decrease of 54 million tons. However, this forecast points out a significant de-
crease in increasing corn production, which can be counted as a record.

WORLD CORN MARKET AND 
THE LATEST SITUATION
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Corn which is cultivated on nearly 180 million hect-
are (178.6 million hectare in 2014/15 season) in the 
world came third after wheat (224.8 million hectare 
in 2014/15 season) and rice (158.9 million hectare in 
2014/15 season) in terms of cultivation area in the past. 
But today it is the second after wheat. According to 
the data of U.S. Department of Agriculture for 2014/15 
season; China has the biggest share with 37.1 million 
hectare when the cultivated area of corn considered. 
Although USA is the leader in terms of yields, it comes 
right after China with 33.6 million hectare in sense of 
the width of cultivated areas. Brazil is also the third 
with 15.8 million hectare. 

WORLD CORN PRODUCTION AND 
PRODUCER COUNTRIES 
 According to the report of International Grains Council 

(IGC) dated 21 January 2016; corn production of the 
world which was 871 million tons in 2012/13 season has 

Dünya üzerinde yaklaşık 180 milyon hektarlık alanda 
(2014/15 sezonunda 178,6 milyon hektar) üretimi yapılan 
mısır, ekim alanı bakımında geçmişte buğday (2014/15 
sezonunda 224,8 milyon hektar) ve pirinçten (2014/15 
sezonunda 158,9 milyon hektar) sonra üçüncü sırada 
yer alırken, günümüzde buğdaydan sonra 2. sıraya yer-
leşmiştir. Amerikan Tarım Bakanlığı’nın 2014/15 sezonu 
verilerine göre; dünyadaki mısır ekili alanların genişliğine 
bakıldığında en büyük paya 37,1 milyon hektarla Çin’in 
sahip olduğu görülmektedir. ABD, her ne kadar verimlilik 
açısından ilk sırada olsa da, ekili alan genişliğinde 33,6 
milyon hektar ile Çin’den sonra gelmektedir. Brezilya ise 
15,8 milyon hektar ile üçüncü sıradadır. 

DÜNYA MISIR ÜRETİMİ VE ÜRETİCİ ÜLKELER
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin 21 Ocak 2016 ta-

rihli raporuna göre;  2012/13 sezonunda 871 milyon ton 
olan dünya mısır üretimi, 2013/14 sezonunda 997 mil-
yon tona ulaşmıştır. IGC’nin tahminine göre; dünya mısır 
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reached to 997 million tons in 2013/14 season. Accord-
ing to the forecast of IGC; world corn production started 
to rise and reached to 1.013 billion tons in 2014/15 sea-
son. IGC’s forecast for 2015/16 season points out 959 
million tons with a decrease of 54 million tons. However, 
this forecast points out a significant decrease in increas-
ing corn production, which can be counted as a record.

When the end of period stocks of ICG viewed, it is 
seen that world corn stocks which was 131 million 
tons in 2012/13 season reached to 180 million tons in 
2013/14 season and to 205 million tons in 2014/15 sea-
son. IGC forecasts that stocks would reach around 196 

million tons in 2015/16 season. 
The highest corn production in the world by years 

belongs to USA.  According to the data of USDA; USA 
provides 361 million tons of world corn production 
which was 1.008 billion tons in 2014/15 season.  There 
is a decrease of 16 million tons in the forecasted pro-
duction amount of USA for 2015/16 season. Accord-
ing to this, this season USA will produce 345.4 million 
tons of corn.  China comes second after USA in terms 
of corn production. Corn production of China which 
was 218.4 million tons in 2013/14 season decreased 
to 215.6 million tons in season 2014/15. In 2013/14 
season, it is forecasted that it would reach to 224.5 
million tons of production with an increase of 9 million 
tons in 2015/16 season.  

USA and China meet alone more than half of world 
corn production which was 1.008 billion tons (2014/15).  
Brazil follows them with 85 million tons of production. EU 
countries coming right after Brazil reached to 75.7 mil-
lion tons of production by obtaining a growth of 9 million 
tons in 2014/15 season when compared to the previous 
season. 

Ukraine with 28.4 million tons, Argentina with 26.5 
million tons, Mexico with 25.4 million tons, India with 
23.6 million tons, Canada with 11.4 million tons and 
Russia with 11.3 million tons, South Africa with 10.8 

üretimi 2014/15 sezonunda yükselişe geçmiş ve 1.013 
milyon tona ulaşmıştır. 2015/16 sezonu için IGC’nin 
öngörüsü ise 54 milyon tonluk düşüşe işaret eden 959 
milyon tondur. Bu öngörü, son iki sezonda önemli ölçü-
de artan mısır üretiminde rekor denebilecek bir düşüşe 
işaret etmektedir. 

IGC’nin dönem sonu stokları incelendiğinde; 2012/13 
sezonunda 131 milyon ton olan dünya mısır stoklarının, 
2013/14 sezonunda 180 milyon tona, 2014/15 sezo-
nunda ise 205 milyon tona çıktığı görülmektedir. IGC, 
2015/16 sezonunda da stokların üretimdeki düşüşe pa-
ralel olarak 196 milyon tona gerileyeceğini öngörmektedir. 

Dünya mısır üretiminde ülkeler itibariyle en yüksek üre-
tim miktarı, her zaman olduğu gibi ABD’ye aittir. Ame-
rikan Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre; 2014/15 
sezonunda 1.008 milyon ton olan dünya mısır üretimi-
nin 361 milyon tonunu ABD karşılamaktadır. ABD’nin 
2015/16 sezonu için öngörülen üretim miktarında ise 
16 milyon tonluk bir düşüş söz konusudur. Buna göre 
ABD içinde bulunduğumuz sezonda yaklaşık 345,4 mil-
yon tonluk mısır üretimi gerçekleştirecek. Çin, mısır üreti-
minde ABD’nin ardından ikinci sıradadır. Çin’in 2013/14 
sezonunda 218,4 milyon ton olan mısır üretimi, 2014/15 
sezonunda 215,6 milyon tona gerilemiştir. 2015/16 se-
zonunda ise üretimin yaklaşık 9 milyon ton artışla 224,5 
milyon tona ulaşması öngörülmektedir. 

ABD ve Çin, 1.008 milyon ton (2014/15) olan dünya 
mısır üretiminin yarısından fazlasını tek başlarına karşıla-
maktadır. Bu iki ülkeyi 85 milyon tonluk üretimle Brezilya 
takip etmektedir. Brezilya’nın hemen ardından sırayı alan 
AB ülkeleri ise 2014/15 sezonunda, bir önceki sezona 
göre yaklaşık 9 milyon tonluk artış yakalayarak, 75,7 mil-
yonluk ton mısır üretimine ulaşmıştır.

AB ülkelerini sırasıyla 28,4 milyon tonla Ukrayna, 26,5 
milyon tonla Arjantin, 25,4 milyon tonla Meksika, 23,6 
milyon tonla Hindistan, 11,4 milyon tonla Kanada,  11,3 
milyon tonla Kanada Rusya, 10,8 milyon tonla Güney Af-
rika ve 8,8 milyon tonla Endonezya takip etmektedir.
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million tons and Indonesia with 8.8 million tons follow 
the EU countries. 

EU and USA have the highest decrease rate in corn 
production in 2015/16 season. It is forecasted that corn 
production of EU will decrease 18 million tons and this 
is 16 million tons for USA. Also, the highest growth is 
expected from China with an increase of 9 million tons. 

WORLD CORN CONSUMPTION 
AND CONSUMER COUNTRIES 
Corn is one of the most important staple foods along 

with wheat and rice in developing countries. Particularly 
in Sub-Sahara and Latin American countries, corn that 
nearly half of the population consumes is preferred by 
approximately 900 million people around the world. Corn 
is also one of the most preferred grains as animal feed 
around the world.  

It is forecasted that corn would be the most consumed 
food product in developing countries by 2025. In addition, 
that yield of corn would reduce and developing countries 
will have to import more amounts is one the forecasts. 

2015/16 sezonunda mısır üretimindeki düşüş beklen-
tisinde en yüksek pay AB ve ABD’ye aittir. AB’nin mısır 
üretiminin 2015/16 sezonunda yaklaşık 18 milyon ton, 
ABD’nin mısır üretiminin ise yaklaşık 16 milyon ton geri-
leyeceği öngörülmektedir. En yüksek artışın ise 9 milyon 
tonla Çin’de gerçekleşmesi bekleniyor.

DÜNYA MISIR TÜKETİMİ VE TÜKETİCİ ÜLKELER
Mısır, gelişmekte olan ülkelerde buğday ve pirinçle birlikte 

en önemli temel gıdalardan biridir.  Özellikle Sahra altı Afrika 
ve Latin Amerika’da nüfusun neredeyse yarısının tüketmekte 
olduğu mısır, dünya çapında da yaklaşık 900 milyon insanın 
tercih ettiği gıda maddesidir. Mısır ayrıca tüm dünyada hayvan 
yemi olarak da en çok tercih edilen tahıl ürünlerinden biridir.

2025 yılına kadar mısırın gelişmekte olan ülkelerde en 
çok tüketilen gıda ürünü olacağı tahmin edilmektedir. Buna 
ek olarak 2050 yılına kadar mısır üretiminde verimin dü-
şeceği ve gelişmekte olan ülkelerin daha çok mısır ithalatı 
yapmak zorunda kalacağı da tahminler arasındadır. 

Günümüzde ise mısırın en çok tüketildiği ülke ABD’dir. 
2012/13 sezonunda üretimdeki düşüşe paralel olarak 
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Currently, USA is the biggest consumer of corn. A 
decrease of 15 million tons in the country’s consump-
tion was seen along with the decrease in production in 
2012/13 season.  However, in 2013/14 season, produc-
tion showed rise and reached to 292.9 million tons. The 
forecasted consumption amount of USA for 2014/15 
season which is nearly 301.8 million tons is expected to 
remain around the same in 2015/16. 

The largest consumption amount after USA belongs 
to China. The consumption amount of China in 2011/12 
season which is 188 million tons has increased to 208 
million tons in 2013/14 season and decreased to 202 
million tons with 6 million tons in 2014/15 season. It is 
seen that the forecasted consumption amount of China 
is nearly 214 million tons in 2015/16 season. So, the 
growth rate of China’s corn consumption will continue its 
upward movement in 2015/16 season.

USA and China form alone more than 50 percent 
of the corn consumption which is 975 million tons 
(2014/15) as it is in production.  EU countries come 
right after USA and China in corn consumption. The 
forecasted consumption amounts of EU countries for 

ülkenin tüketim miktarında yaklaşık 15 milyon tonluk 
bir düşüş görülmüş ancak 2013/14 sezonunda üretim 
yeniden artış göstermiş 292,9 milyon tona ulaşılmıştır. 
2014/15 sezonunda 301,8 milyon ton civarına ulaşan 
ABD’nin mısır tüketiminin, 2015/16 sezonunda da yine 
bu civarda seyredeceği tahmin edilmektedir.

ABD’den sonra en yüksek tüketim miktarı ise üretim-
de de olduğu gibi Çin’e aittir. 2011/12 sezonunda 188 
milyon ton olan Çin’in mısır tüketimi, 2013/14 sezonun-
da 208 milyon tona kadar çıkmış, 2014/15 sezonunda 
ise 6 milyon tonluk düşüşle 202 milyon tona gerilemiştir. 
2015/16 sezonunda Çin için öngörülen tüketim mikta-
rının yaklaşık 214 milyon ton olduğu görünmektedir. 
Dolayısıyla Çin’in mısır tüketimindeki grafiğin, 2015/16 
sezonunda yukarı yönlü seyrine devam edeceği düşü-
nülmektedir. 

ABD ve Çin, 975 milyon ton (2014/15) olan dünya 
mısır tüketiminin yüzde 50’sine yakınını, üretimde de ol-
duğu gibi tek başlarına gerçekleştirmektedir. AB ülkeleri 
ise dünya mısır tüketiminde, ABD ve Çin’in hemen arka-
sından gelmektedir. 2014/15 sezonunda AB ülkelerinin 
tahmini tüketim miktarı 78 milyon tondur. 2015/16 sezo-
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2014/15 season is 78 million tons. The consumption is 
forecasted to reach almost 76 million tons for 2015/16 
season. 

Another country having high consumption amount 
is Brazil. Brazil consumed 57 million tons of corn in 
2014/15 season; this amount is 2 million tons over than 
the previous season. It is forecasted that consumption in 
Brazil would reach to 59 million tons in 2015/16 season. 

Mexico with 34.4 million tons, India with 22 million 
tons, Japan with 14.7 million tons, and Egypt with 13.9 
million tons and Canada with 12.8 million tons follow 
Brazil in world corn consumption. 

WORLD CORN TRADE 
Almost 120-130 million tons of world corn produc-

tion takes part in international trade. When the world’s 
largest corn producers viewed, the majority of the pro-
duced amount seems to be directed to domestic con-
sumption.  According to the report of IGC; corn trade 
which was 100 million tons in 2012/13 season reached 
to 122 million tons in 2013/14 season and to 125 mil-
lion tons in 2014/15 season. IGC forecasts that corn 
amount in world trade in 2015/16 will remain at 125 
million tons. 

According to the data of USDA; the largest share in 
corn trade for 2014/15 season belongs to USA with 
46.7 million tons. USA corn export showed an increase 

nunda ise tüketimin yaklaşık 76 milyon tona gerilemesi 
öngörülmektedir.

Bir diğer yüksek mısır tüketim oranına sahip ülke ise 
Brezilya’dır. Brezilya 2014/15 sezonunda 57 milyon ton 
mısır tüketmiştir; bu miktar bir önceki sezona kıyasla 
yaklaşık 2 milyon ton daha çoktur. 2015/16 sezonunda 
Brezilya’daki tüketimin 59 milyon tona ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Dünya mısır tüketiminde Brezilya’yı 34,4 milyon tonla 
Meksika, 22 milyon tonla Hindistan, 14,7 milyon tonla 
Japonya, 13,9 milyon tonla Mısır, 12,8 milyon tonla Ka-
nada takip etmektedir.

DÜNYA MISIR TİCARETİ
Dünyadaki mısır üretiminin yaklaşık 120-130 milyon 

tonu, uluslararası ticarete konu olmaktadır. Dünyanın en 
büyük mısır üreticilerine bakıldığında, üretilen miktarın 
çok büyük çoğunluğunun yurtiçi kullanımına ayrıldığı gö-
zükmektedir. Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin raporu-
na göre; 2012/13 sezonunda 100 milyon ton olan dün-
ya mısır ticareti, 2013/14 sezonunda 122 milyon tona, 
2014/15 sezonunda ise 125 milyon tona ulaşmıştır. IGC, 
2015/16 sezonunda da dünya ticaretine konu olacak mı-
sır miktarının yine 125 milyon ton seviyesinde kalacağını 
öngörmektedir.

USDA verilerine göre; 2014/15 sezonu dünya mısır 
ihracatında en büyük pay, 46,7 milyon ton ile ABD’ye 
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of 32 million tons in 2013/14 season compared to the 
previous season and remained at 50.6 million tons. It 
is forecasted that the country’s export amount which 
started to decrease in 2014/15 season would continue 
to decrease in 2015/16 season and remain at 43.5 mil-
lion tons. 

The second largest corn exporter country after USA 
is Brazil. Brazil, which showed an important increase 
in 2012/13 season compared to the previous seasons, 

aittir. ABD mısır ihracatı, üretimdeki artışa bağlı olarak 
2013/14 sezonunda bir önceki sezona göre yaklaşık 32 
milyon ton artış göstermiş ve 50,6 milyon tona ulaşmıştı. 
2014/15 sezonunda bir miktar gerileyen ülkenin mısır ih-
racatının, 2015/16 sezonunda da gerileme eğilimini sür-
düreceği ve 43,5 milyon tonda kalacağı öngörülmektedir. 

ABD’nin ardından ikinci en büyük ihracatçı ülke 
Brezilya’dır. 2012/13 sezonunda, önceki sezonlara kı-
yasla önemli bir artış yakalayan Brezilya, 26 milyon ton 
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carried 26 million dollars of corn export. However, the 
decrease in trade staring in 2013/14 season continued 
in 2014/15 season too and the country’s corn exports 
remained at 21.9 million tons. In 2014/15 season, a 
significant growth is expected. According to the data 
of USDA, Brazil will export 35 million tons of corn in 
2015/16 season. 

According to the data of 2014/15 season; the third 
largest corn exporter country of the world is Ukraine. 
Ukraine which carried out 5 million tons of corn export in 
2010/11 season reached to 20 million tons of corn ex-
port amount in 2013/14 season. However, the country’s 
export activities dropped to 19.6 million tons in 2014/15 
season. Forecasts show that the decrease will continue 
in 2015/16 too and the country will export around 15.5 
million tons of corn.   

Argentina comes fourth after Ukraine in world corn 
export. The corn export of Argentina which is 15 mil-
lion tons in 2010/11 season increased to 16.5 million 
tons in 2011/12 season. In 2012/13 season, Argen-
tina started to increase its corn export to 22.7 million 
tons. However, a decrease was obtained in 2013/14 
season and 12.8 million tons of corn export was real-
ized. Corn export of the country which has reached 
18.4 million tons with an increase of 4 million tons in 
2014/15 season is expected to remain at 17.5 million 
tons in 2015/16. 

In 2014/15 season data; EU with 4 million tons, Russia 
with 3.2 million tons, Paraguay with 3 million tons and 
Serbia with 2.9 million tons follow Argentina. 

The largest share in corn import belongs to Asian coun-
tries. According to the data of 2014/15 season; Japan 
is the leader in world corn import. Total corn import of 
Japan is 14.6 million tons in 2014/15 season, according 
to the data of USDA. The forecasted import amount of 
Japan for 2015/16 season is 14.7 million tons. Regard-
ing corn import, Mexico with 11.2 million tons, South 
Korea with 10.1 million tons, EU with 8.7 million tons, 
Egypt with 7.8 million tons, Iran with 6.2 million tons and 
China with 5.5 million tons follow Japan. 

CORN PRODUCTION IN TURKEY 
When the data of Turkish statistical institution (TUIK) 

viewed, it can be said that corn production amount 
changing between 2 and 3 million tons was realized in 
Turkey in the years of 2001, 2002, 2003 and 2004.  The 
production amount rose to 4.2 million tons in 2008 and 
realized between 4 and 5 million tons until 2013 then 
reached to 5.9 million tons 2013. Corn production of 
Turkey remained at 5.9 million tons in 2014 too. 

mısır ihracatı gerçekleştirmişti. Ancak 2013/14 sezonun-
da başlayan ticaretteki gerileme, 2014/15 sezonunda da 
devam etmiş ve ülkenin mısır ihracatı 21,9 milyon ton se-
viyelerinde kalmıştır. 2015/16 sezonunda ise önemli bir 
artış beklentisi söz konusudur. USDA verileri Brezilya’nın 
2015/16 sezonunda 35 milyon ton mısır ihraç edeceğine 
işaret etmektedir.

2014/15 sezonu verilerine göre dünya mısır ihraca-
tında üçüncü ülke Ukrayna’dır. 2010/11 sezonunda sa-
dece 5 milyon ton mısır ihracatı gerçekleştiren Ukrayna, 
2013/14 sezonunda 20 milyon tonluk mısır ihracatına 
ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda ise ülkenin ihracatı bir 
miktar gerileyerek 19,6 milyon tonda kalmıştır. Öngörü-
ler, gerilemenin 2015/16 sezonunda da devam edeceğini 
ve ülkenin 15,5 milyon ton civarında mısır ihraç edebile-
ceğini göstermektedir. 

Arjantin, dünya mısır ihracatında Ukrayna’nın ardından 
dördüncü sıradadır. Arjantin, 2010/11 sezonunda gerçek-
leştirdiği 15 milyon ton mısır ihracatını 2011/12 sezonun-
da 16,5 milyon tona çıkarmıştır. 2012/13 sezonunda ise 
tekrar artışa giderek 22,7 milyon ton mısır ihraç etmiştir. 
Ancak 2013/14 sezonunda düşüş gerçekleşmiş ve ülke 
12,8 milyon ton mısır ihracatı gerçekleştirmiştir. 2014/15 
sezonunda yaklaşık 4 milyon tonluk artışla 18,4 milyon 
tona ulaşan ülkenin mısır ihracatının, 2015/16 sezonunda 
da 17,5 milyon ton civarında seyretmesi beklenmektedir. 

2014/15 verileri bazında; dünya mısır ihracatında 
Arjantin’i sırasıyla 4 milyon tonla AB, 3,2 milyon tonla 
Rusya, 3 milyon tonla Paraguay, 2,9 milyon tonla Sırbis-
tan takip etmektedir.

 
Mısır ithalatında ise en büyük pay Asya ülkelerindedir. 

2014/15 sezonu verilerine göre; dünya mısır ithalatında 
ilk sırada Japonya yer almaktadır. USDA verilerine göre 
Japonya’nın toplam mısır ithalatı 2014/15 sezonunda 
14,6 milyon tondur. 2015/16 sezonunda Japonya’nın 
yine 14,7 milyon ton civarında mısır ithal edeceği ön-
görülmektedir. Mısır ithalatında Japonya’yı, 11,2 milyon 
tonla Meksika, 10,1 milyon tonla Güney Kore, 8,7 milyon 
tonla AB, 7,8 milyon tonla Mısır, 6,2 milyon tonla İran ve 
5,5 milyon tonla Çin takip etmektedir.   

TÜRKİYE’DE MISIR ÜRETİMİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verileri incelendiğinde; 

Türkiye’de 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında 2 ile 3 
milyon ton arasında değişen miktarlarda mısır üretimi ya-
pıldığı görülmektedir. 2008 yılına gelindiğinde üretim mik-
tarı 4,2 milyon tona çıkmış ve 2013 yılına kadar 4 ile 5 
milyon ton arasında gerçekleşmiş, 2013 yılında ise 5,9 
milyon tona ulaşmıştır. Türkiye’nin mısır üretimi 2014 yı-
lında da yine 5,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.
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33 percent of the corn production of Turkey is realized 
in Marmara region, 31 percent of it in Aegean region, 13 
percent of it in The Black Sea region and 10 percent of it 
is realized in Inner Anatolia. 

Along with the corn production, yield has also 
showed a gradual increase in Turkey for the last ten 
years. Yields which was 400 kilogram per decare in 
2001 rose to 711 kilogram in 2006 and 739 kilogram in 
2012. For the year 2013, yield in corn is 894 kilogram/
hectare. With these yield rates, Turkey is above the 
world average. 

Türkiye’deki mısır üretiminin yüzde 33’ü Marmara 
Bölgesi’nde, yüzde 31’i Ege Bölgesi’nde, yüzde 13’ü Kara-
deniz ve yüzde 10’u da iç Anadolu Bölgesi’nde yapılmaktadır. 

Türkiye’de son 10 yılda mısır üretimine paralel olarak 
verimde de düzenli bir artış görülmektedir. 2001 yılında 
dekar başına 400 kilogram olan verim, 2006 yılında 711 
kilograma, 2012 yılında ise 739 kilograma yükselmiştir. 
2013 yılında 894 kilogram/dekar olan mısır verimliliği, 
2014 yılında da artışını sürdürmüş ve 903 kilogram/de-
kara ulaşmıştır. Bu verimlilik oranları ile Türkiye, dünya 
ortalamasının üzerindedir.
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IMPORT AND EXPORT OF CORN IN TURKEY 
Corn production in Turkey nearly meets the consump-

tion. Along with this, from time to time import activities 
are carried out too.  According to the data of TUIK; a 
significant amount of decrease was realized in Turkey’s 
corn import between the years of 2009 and 2011.  The 
regulations implemented in 2009 are thought to be effec-
tive on this decrease in imports. In consequence of these 
regulations, important restrictions were implemented on 
genetically modified food products. Corn is the leading 
one among these products. However, the effect of reg-
ulations continued until 2012. In 2012, imports activity 
started again and reached to 1.5 million tons in 2013. It is 
forecasted that corn import activities would realize again 
in similar amounts in 2014. Import data for 2015 shows 
1.4 million tons again. 

Export activities are significantly limited in comparison to 
import activities. According to the data of TUIK, the corn 
exports of Turkey that was 127 thousand tons in 2005 
reached to 325 thousand tons which is the highest amount 
of the last 10 years. Export activities that show a floating 
level by years remained at 210 thousand tons in 2013. 

TÜRKİYE MISIR İTHALATI VE İHRACATI 
Türkiye’nin mısır üretimi, hemen hemen tüketimi karşı-

lamakla birlikte zaman zaman ithalata da başvurulmak-
tadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2009 ve 
2011 yılları arasında Türkiye’nin mısır ithalatında önemli 
oranda bir düşüş gerçekleştir. 2009 yılında yürürlüğe 
giren yönetmeliklerin, ithalat miktarındaki bu azalmada 
etkili olduğu düşünülmektedir. Bu yönetmelikler netice-
sinde genetiği değiştirilmiş ürünlerin ithalatına önemli kı-
sıtlamalar getirilmiştir. Mısır da, kısıtlamaya dahil olan bu 
ürünlerin başında yer almaktadır. Ancak yönetmeliklerin 
etkisi 2012 yılına kadar sürmüş, 2012’den itibaren itha-
lat yeniden artmaya başlamıştır. 2013 yılında 1,5 milyon 
tona ulaşan Türkiye’nin mısır ithalatı, 2014 yılında 1,1 
milyon ton seviyesinde kalmıştır. Geçici 2015 ithalat ve-
rileri de yine 1,4 milyon tondur.

İhracat ise ithalata oranla son derece kısıtlıdır. TÜİK ve-
rilerine göre 2005 yılında 127 bin ton olan Türkiye’nin mı-
sır ihracatı, 2009’da son 10 yılın en yüksek seviyesi olan 
325 bin tona ulaşmıştır. Yıllar itibariyle dalgalı bir seyir 
gösteren ihracat, 2013 yılında ise 210 bin tonda kalmış, 
2014 yılında 64 bin tona gerilemiş, 2015 yılında da 74 bin 
tonda (geçici veri) kalmıştır. 

Sources-Kaynaklar:
1. Ulusal Hububat Konseyi, Mısır Raporu, 2012 2. Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), http://www.tuik.gov.tr  3. Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 
http://www.igc.int  4. United States Department of Agriculture, Foreign 
Agricultural Service (USDA FAS), http://apps.fas.usda.gov 
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According to the 2015 UK Flour Milling Industry report of NABIM, 
the industry has been growing in the recent years. The reason is the 
increasing number of mills which have been established recently. 
British milling industry which is growing by this means has now 30 
companies operating 50 mills. Wheat flour production of Nether-
lands is concentrated in a handful of milling companies operating 
fewer than 10 mills. It is stated that the top three milling companies 
account for more than 70% of Dutch milling capacity. Also, it is 
estimated that there are 100-150 mills in Belgium where milling is a 
developed industry.

NABIM’in yayımladığı 2015 yılı İngiltere Değirmencilik Endüstrisi 
dosyasına göre endüstri son yıllarda giderek genişliyor. Bunun se-
bebi ise yakın zamanda inşa edilen değirmenlerin sayısındaki artış. 
Bu sayede güçlenmeye devam eden İngiliz değirmencilik endüstri-
sinde 50 değirmen ile hizmet veren 30 kadar firma var. Hollanda’da 
ise un endüstrisi, sayısı 10’u geçmeyen değirmenler üzerine kurulu. 
Üretim kapasitesi bakımından ilk sıralarda yer alan üç firmanın Hol-
landa un üretiminin yüzde 70’ini karşıladığı belirtiliyor. Değirmenci-
liğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika’da ise hali hazırda 100 
ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

İngiltere, Hollanda ve Belçika’da 
Tahıl ve Un Pazarı

England or The Great Britain which 
is located on the northwest of Europe 
and is called as England in Turkey con-
sists of England, Wales, Scotland and 
Northern Ireland.  United Kingdom is 
a constitutional monarchy with a par-
liamentary system of governance and 
has a population of 64.5 million as to 

Avrupa’nın kuzeybatısında yer alan 
ve Türkiye’de daha çok İngiltere ola-
rak anılan Birleşik Krallık ya da Büyük 
Britanya; aslında İngiltere, Galler, İs-
koçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşmak-
tadır. Meşruti Monarşi ve Parlamenter 
Demokrasi ile yönetilen bir ülke olan 
Birleşik Krallık, 2014 yılı tahminlerine 

GRAIN AND FLOUR MARKET IN UK, 
NETHERLANDS AND BELGIUM
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the estimates for 2014.  Having a temperate climate, all 
the lands and regions, except for the mountainside of 
Northern Scotland, Wales and some areas of England, 
are suitable for agriculture and raising livestock. 

Being one of the smallest countries in European Union, 
the Netherlands borders the North Sea to the northwest 
and is located between Germany and Belgium. More 
than half of the land of The Netherlands which has a flat 
geography is below sea level. The Netherlands which has 
an impressive reputation for its agricultural production 
has a humid and rainy weather; rainfall continues all the 
year round. By February, 2015, the Netherlands has a 
population of 16.9 million. 

Belgium is located next to France and Netherlands in 
northwest and the North Sea. The country borders the 
Netherlands to the North, Germany and Luxemburg to 
the East and France in West and South. 20 percent of 
the country is covered by forests; 28 percent is covered 
by arable lands; 29 percent is covered by agricultural 
lands; 19 percent is covered by residential areas. Hav-
ing a population of 11.3 million, Belgium is one of the 
most densely populated countries in Europe right after 
the Netherlands. 

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK 
In terms of economy, UK is the third in EU after Ger-

many and France, seventh in the world. Nearly two third 
of GDP is caused by private consumption. The share of 
manufacturing industry in GDP is decreasing annually in 
England as in many developed countries. On the other 
hand, the importance of services has increased and it 
formed nearly ¾ of England’s GDP. Services industry 
forms 78.9% of the country’s GDP by 2014. 

The economy of Netherlands is a mixed market econ-
omy that private and public sectors play significant roles 
equally. The economy has a strong international move-
ment. The Netherlands is well known for its high level 
financial and vocational services; it stands out as one of 
the richest countries with highest welfare level. According 
to the listing of IMF, the Netherlands is the 17th largest 
economy in the world. The main driving powers of the 
economy are transportation/logistics, chemical indus-
try, trade and services. Industrial activities in the country 
mainly focus on food processing, chemicals, oil process-
ing and electrical machinery. 

Being one of the founding members of European Union, 
Belgium is one of the most developed market economies. 
When the share of export and import amount in GNP con-
sidered, it is one of the leading open economies among 
EU countries, except for Luxemburg and Ireland. Its for-

göre 64,5 milyonluk nüfusa sahiptir. Ilımlı bir deniz ik-
limine sahip olan Birleşik Krallık’ta, Kuzey İskoçya’nın 
dağlık alanları, Galler ve İngiltere’nin bazı kuzey bölgeleri 
dışında kalan tüm bölge toprakları, tarım ve hayvancılık 
için elverişlidir.

Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük ülkelerinden 
biri olan Hollanda, Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyı-
sında, Almanya ve Belçika arasında yer almaktadır. 
Coğrafi yapısı itibariyle düz bir araziye sahip olan ülke 
topraklarının yarısından çoğu deniz seviyesinin altında 
bulunmaktadır. Tarımsal üretim açısından son derece 
etkileyici bir üne sahip olan Hollanda, nemli ve yağışlı 
bir iklime sahiptir ve yağışlar tüm yıl boyunca görül-
mektedir. 2015 yılının Şubat ayı itibariyle Hollanda’nın 
nüfusu, 16,9 milyondur.

Belçika ise Kuzeybatı Avrupa'da, Fransa ile Hollanda 
arasında bulunmakta ve Kuzey Deniziyle sınırlanmakta-
dır. Kuzeyde Hollanda, Doğuda Almanya ve Lüksemburg, 
Batı ve Güneyde de Fransa ile sınıra sahiptir. Ülke yüzöl-
çümünün % 20'sini ormanlar, % 28’ini ekilebilir alan, % 
29’unu diğer tarımsal alan, % 19’unu ise meskûn bölge-
ler oluşturmaktadır. 11.3 milyonluk bir nüfusa sahip olan 
Belçika, Avrupa’da, Hollanda’dan sonra en fazla nüfus 
yoğunluğuna sahip ülkelerden biridir.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
İngiltere, AB içinde Almanya ve Fransa’dan sonra 

üçüncü ve dünyada yedinci en büyük ekonomidir. İngilte-
re ekonomisinde GSYİH’nin yaklaşık üçte ikilik kısmı özel 
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eign trade depends mainly on processing of imported raw 
materials or semi-manufactured products and exporting 
them. Despite the considerable share of industry, the ser-
vices industry forms 78 percent of GDP. The share of agri-
culture in economy is also less than 1 percent. 

THE PLACE AND IMPORTANCE 
OF AGRICULTURE 
Agriculture industry of England is capable of meeting 

two third of the total food demand in the country because 
of high fertility and favorable climate conditions. England 
both has a wide product range and long production 
season thanks to its mild climate and balanced rainfall 
throughout the year. Nearly 70 hectare farms in England 
are counted as highly large as to the EU standards. De-
spite its high fertility rates, agriculture industry in England 
has a serious crisis due to decreasing prices and rising 
exchange rates. This caused the income of agricultural 
population to decrease. In addition there was a serious 
food crisis in the country due to the foot-and-mouth and 
mad calf diseases appeared in 2011. These diseases 
caused the agricultural production practices in the coun-
try to be reconsidered; consumers’ worries about food 
and fertilizer usage increased; and this caused organic 
food to be demanded more. Therefore, agricultural lands 
for organic production and the number of farmers in 
these areas increased significantly. 

The Netherlands is a small country in terms of its lands, 
dense population and per capita land. Per capita land is 
0.2 hectare. The technologies used in agriculture made 

tüketim kaynaklıdır. Diğer pek çok gelişmiş ülkede olduğu 
gibi İngiltere’de de imalat sanayinin GSYİH’deki payı gi-
derek azalmaktadır. Diğer taraftan hizmetler sektörünün 
önemi artmış, sektör İngiltere GSYİH’sinin yaklaşık dörtte 
üçünü oluşturur hale gelmiştir. 2014 yılı itibarıyla hizmet 
sektörü ülke GSYİH’sinin %78,9’unu oluşturmaktadır. 

Hollanda ekonomisi, özel sektör ve kamu sektörünün 
her ikisinin de önemli roller oynadığı karma bir pazar eko-
nomisi niteliği taşımaktadır. Ekonomi güçlü bir uluslarara-
sı yönelime sahiptir. Hollanda, ticaret ve yüksek düzeyli 
finansal ve mesleki hizmetleri ile ünlenmiş, dünyadaki en 
zengin ve refah seviyesi yüksek ülkelerden biri olarak öne 
çıkmaktadır. Hollanda, IMF’nin sıralamasına göre dün-
yanın en büyük 17. ekonomisidir. Ekonominin ana itici 
sektörleri nakliye/lojistik, kimya sanayi, ticaret ve hizmet-
lerden oluşmaktadır. Ülkedeki endüstriyel aktiviteler esas 
olarak gıda işleme, kimyasallar, petrol işleme ve elektrikli 
makineler üzerine yoğunlaşmıştır.

Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olan Belçika, dünyanın 
en gelişmiş pazar ekonomilerinden biridir. Aynı zaman-
da, ihracat ve ithalat tutarının, GSMH’ye oranı açısından 
bakıldığında, Lüksemburg ve İrlanda hariç tutulmak kay-
dıyla, AB ülkeleri arasındaki en açık ekonomilerden birisi-
dir. Daha çok, ithal edilen hammadde ve yarı mamullerin 
işlenerek ihraç edilmesi şeklinde bir dış ticaret yapısı söz 
konusudur. Sanayinin kayda değer payına rağmen hiz-
met sektörü, GSYİH’nın % 78’ini oluşturmaktadır. Tarımın 
ekonomideki payı ise %1'in altındadır. 

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
İngiltere’nin tarım sektörü, üretimdeki yüksek verimlilik 

ve elverişli iklim koşullarına bağlı olarak ülkedeki toplam 
gıda ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılayabilmekte-
dir. Ilıman iklimi ve yıl içine dengeli bir biçimde dağılan 
yağışlar sayesinde İngiltere’nin hem çok geniş bir ürün 
yelpazesi bulunmaktadır hem de üretim sezonu olduk-
ça uzundur. İngiltere’deki ortalama 70 hektar büyüklü-
ğündeki çiftlikler, AB standartlarına göre oldukça büyük 
sayılmaktadır. Verimlilik düzeyinin yüksekliğine rağmen 
İngiliz tarım sektörü son yıllarda gerek fiyatların düşme-
si, gerekse oldukça değerli olan döviz kurları sebebiyle 
ciddi bir kriz yaşamaktadır. Bu durum tarımsal nüfusun 
gelirlerinin düşmesine neden olmuş, ayrıca 2001 yılın-
da patlak veren şap ve deli dana hastalıklarından dolayı 
ülkede ciddi bir gıda sorunu yaşanmıştır. Yaşanan bu 
hastalıklar, ülkede kullanılan tarımsal üretim tekniklerinin 
de sorgulanmasına yol açmış, gıda güvenliği ve gübre 
kullanımı konusunda tüketicilerin endişeleri artmış ve bu 
durum organik gıdaya yönelik talepte önemli bir artışa 
sebep olmuştur. Böylelikle organik üretime ayrılan ta-
rımsal alanlar ve bu alanda faaliyet gösteren üreticilerin 
sayısında önemli bir artış yaşanmıştır.
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the country the second significant agricultural products 
exporter in Europe. Most of the agricultural businesses 
are small and around 20 hectare. However modern tech-
nics are used. The country ranks third after USA and 
France in terms of the value of agricultural products ex-
port ($55 billion) and exports 60 percent of agricultural 
production. 60 percent of total area is reserved for ag-
ricultural production. Regarding the “Priority Ecologic 
Structure” policy which is implemented by the govern-
ment, the agricultural lands of 150 thousand hectare is 
planning to be “natural area” until 2018. 

Agricultural production, forestry, hunting and fishery 
forms only 1 percent of GDP in Belgium. Only 0.6% per-
cent of active population works in agricultural industry. 
Totally 57 percent of the country consists of agricultural 
lands. Primary agricultural products are sugar beet, linen, 
grains and potatoes. The country’s agricultural policies 
are determined on EU level. 

GRAIN PRODUCTION IN ENGLAND
Wheat comes first among the grain products in Eng-

land. According to the data of United Nations Food and 
Agriculture Organization (FAO), wheat production amount 
of England is between 13 and 17 million tons between 
2005/06 and 2014/15 seasons. The highest production 
amount was reached at 17.2 million tons in 2008/09 sea-
son; this amount decreased in the following seasons and 
was recorded as 15.2 million tons in 2011/12 season. 
Wheat production amount which decreased to 13.2 mil-
lion tons in 2012/13 season reduced again to 11.9 million 
tons in 2013/14 season. It increased to 16.6 million tons 
with a rise of 4.7 million tons in 2014/15 season. 

Another prominent product in England’s agricultural 
production is barley. Barley production amount be-
tween 2005/06 and 2014/15 seasons is between 5 and 
7 million tons. Exceeding 6 million tons in 2008/09 and 

Hollanda nispeten küçük toprak alanı ve yoğun nüfu-
su ile kişi başına düşen alan açısından küçük bir ülke-
dir. Kişi başına 0,2 hektar toprak düşmektedir. Ancak, 
tarımda kullanılan ileri teknolojiler, ülkeyi Avrupa’nın en 
önemli tarım ürünü ihracatçılarından ikincisi durumuna 
getirmiştir. Tarım işletmelerinin çoğunluğu çok küçüktür 
ve yaklaşık olarak 20 hektar civarındadır. Ancak, yoğun 
ve modern teknikler kullanılmaktadır. Ülke, tarımsal ürün 
ihracatında değer bazında dünyada ABD ve Fransa’nın 
ardından 3. sırada yer almaktadır (55 milyar dolar) ve 
tarımsal üretiminin yaklaşık % 60’ını ihraç etmektedir. 
Toplam alanın %69’u tarımsal üretime ayrılmıştır. Devlet 
tarafından alınan bir karar ile uygulamaya konulan ‘Ön-
celikli Ekolojik Yapılanma’ politikası çerçevesinde 2018 
yılına kadar 150 bin hektar tarımsal alanın ‘doğal alan’ 
olarak ayrılması da planlanmaktadır.

Belçika’da tarımsal üretim, ormancılık, avcılık ve balıkçı-
lık GSMH’nın yalnızca % 1’ini oluşturmaktadır. Belçika’da 
aktif nüfusun sadece % 0,6’sı tarım sektöründe çalışmakla 
birlikte, ülkenin toplam yüzölçümünün % 57’si tarım arazi-
sinden oluşmaktadır. Başlıca tarım ürünleri arasında, şeker 
pancarı, keten, hububat ve patates bulunmaktadır. Tarım 
politikasının çerçevesi ise AB düzeyinde belirlenmektedir. 

İNGİLTERE’DE TAHIL ÜRETİMİ
İngiltere’de üretilen tahıl ürünleri arasında buğday ilk 

sırada gelmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün (FAO) verilerine göre İngiltere’nin 2005/06 ve 
2014/15 sezonları arasındaki buğday üretim miktarı 13 
ve 17 milyon ton arasındadır. En yüksek üretim miktarına 
17,2 milyon tonla 2008/09 sezonunda ulaşılmış, bu miktar 
sonraki sezonlarda gerileme göstermiş ve 2011/12 sezo-
nunda 15,2 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2012/13 se-
zonunda 13,2 milyon tona düşen buğday üretimi 2013/14 
sezonunda 11,9 milyon tona kadar gerilemiştir. 2014/15 
sezonunda ise yaklaşık 4,7 milyon tonluk bir yükselişle 
16,6 milyon tona çıkmıştır. 
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2009/10 seasons, barley production decreased again 
below 6 million tons in the next season. The highest 
barley production amount was reached at 7 million tons 
in 2013/14 season. England produced 6.9 million tons 
wheat in 2014/15 season. Oats comes right after bar-
ley in England’s grain production. Oats production which 
was recorded as 532 thousand tons in 2005/06 season 
exceeded over 700 thousand tons between 2006/07 and 
2009/10 seasons. Oats production which was realized as 
around 600 thousand tons in the following three seasons 
reached the highest level with 964 thousand tons. Oats 
production amount was 828 thousand tons in 2014/15 
season.  It is seen that England’s rye production was 
realized around 31-42 thousand between 2005/06 and 
2013/14 season; this amount seemed to reach at 70 
thousand tons in 2014/15 season.  

GRAIN PRODUCTION IN THE NETHERLANDS 
Wheat comes first among the grain products in the 

Netherlands as in England. Wheat production amount 
between 2005/ and 2014/15 seasons is around 1 mil-
lion tons. The highest production amount was reached at 
1.402 million tons in 2009/10 season; this amount was 
recorded as 1.302 million tons in 2012/13 season, 1.335 
million tons in 2013/14 season and 1.304 million tons in 
2014/15 season. 

Another prominent product in the Netherlands’ ag-
ricultural production is corn. The highest corn produc-
tion amount between 2005/06 and 2014/15 seasons 
was reached at 253 thousand tons in 2005/06 season. 
The lowest amount was reached at 173 thousand tons 
in 2014/15 season. Another significant grain product is 

İngiltere’nin tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün 
ise arpadır. 2005/06 ve 2014/15 sezonları arasında-
ki arpa üretim miktarı 5 ile 7 milyon ton arasındadır. 
2008/09 ve 2009/10 sezonlarında 6 milyon tonun üze-
rine çıkan arpa üretimi sonraki sezon tekrar 6 milyon 
tonun altına gerilemiştir. En yüksek arpa üretim miktarı-
na 7 milyon tonla 2013/14 sezonunda ulaşan İngiltere, 
2014/15 sezonunda ise 6,9 milyon ton arpa üretmiştir. 
İngiltere’nin tahıl üretiminde arpadan sonra sırayı yu-
laf almaktadır. 2005/06 sezonunda 532 bin ton olarak 
kaydedilen yulaf üretimi 2006/07 ve 2009/10 sezon-
ları arasında 700 bin tonun üzerine çıkmıştır. Sonraki 
üç sezon 600 bin ton dolaylarında gerçekleşen yulaf 
üretimi 2013/14 sezonunda 964 bin tona çıkarak en 
yüksek üretim miktarına ulaşmıştır. 2014/15 sezonun-
da üretilen yulaf miktarı ise 828 bin tondur. 2005/06 ve 
2013/14 sezonları arasında İngiltere’nin çavdar üreti-
minin ise 31 bin ile 42 bin ton arasında gerçekleştiği, 
2014/15 sezonunda ise bu miktarın 70 bin tona yük-
seldiği görülmektedir. 

HOLLANDA’DA TAHIL ÜRETİMİ 
İngiltere’de olduğu gibi Hollanda’da da tahıl üretiminde 

önde gelen ürün buğdaydır. 2005/06 ve 2014/15 sezon-
ları arasındaki buğday üretim miktarı 1 milyon ton civa-
rındadır. En yüksek üretim miktarına 1,402 milyon tonla 
2009/10 sezonunda ulaşılmış, bu miktar 2012/13 sezo-
nunda 1,302 milyon ton, 2013/14 sezonunda 1,335 mil-
yon ton, 2014/15 sezonunda ise 1,304 milyon ton olarak 
kaydedilmiştir. 

Hollanda’nın tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün 
mısırdır. 2005/06 ve 2014/15 sezonları arasında mısır 
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barley. Producing 307 thousand tons in 2005/06 season, 
the Netherlands reduced this amount gradually. Bar-
ley production was recorded as 208 thousand tons in 
2013/14 season and 196 thousand tons in 2014/15 sea-
son although it exceeded over 300 thousand tons again. 

GRAIN PRODUCTION IN BELGIUM 
The most produced grain product is wheat in Belgium 

as in many countries. Wheat production amount of Bel-
gium in 2005/06 and 2014/15 seasons is between 1.5 
and 1.9 million tons. Recorded as 1.8 million tons in 
2010/11 season, wheat production reduced to 1.6 mil-
lion tons in 2011/12 season; however it reached to 1.8 
million tons in 2012/13 and 2013/14 seasons. 1.994 mil-
lion tons production which was realized in 2014/15 sea-
son was also the highest production amount of the last 
10 seasons. 

Another prominent product in Belgium’s grain produc-
tion is corn. The production amount of corn between 
2005/06 and 2014/15 seasons is below 900 thousand 
tons. Realizing the highest corn production of the last 10 
years with 859 thousand tons in 2011/12 season, Bel-
gium decreased this to 701 thousand tons in 2012/13 
season, increased to 826 thousand tons in 2013/14 sea-
son. Corn production continued to decrease in 2014/15 
season and was recorded as 662 thousand tons. Another 
important product in Belgium’s grain production is barley. 
Barley production which was realized between 300-460 
thousand tons in the last 10 years was recorded as 434 
thousand tons in 2014/15 season. ın oats production, 
production amount is low compared to the other grain 
products. The production amount which did not exceed 
34 thousand tons in the last 10 years was recorded as 21 
thousand tons in 2014/15 season. 

GRAIN TRADE IN ENGLAND
The prominent product in England’s grain trade is wheat 

üretiminde ulaşılan en yüksek miktar 2005/06 sezonunda 
elde edilen 253 bin tondur; en düşük miktar ise 2014/15 
sezonunda elde edilen 173 bin tondur. Bir diğer önem-
li tahıl ürünü ise arpadır. 2005/06 sezonunda 307 bin 
ton arpa üreten Hollanda, bu miktarı giderek azaltmış, 
2008/09 ve 2009/10 sezonlarında tekrar 300 bin tonun 
üzerine çıkarsa da azalmaya devam eden arpa üretimi, 
2013/14 sezonunda 208 bin ton, 2014/15 sezonunda ise 
196 bin ton olarak kaydedilmiştir. 

BELÇİKA’DA TAHIL ÜRETİMİ
Pek çok ülkede olduğu gibi Belçika’da da en çok üre-

timi gerçekleştirilen tahıl ürünü buğdaydır. Belçika’nın 
2005/06 ve 2014/15 sezonları arasındaki buğday üretim 
miktarı 1,5 ve 1,9 milyon ton arasındadır. 2010/11 se-
zonunda 1,8 milyon ton olarak kaydedilen buğday üreti-
mi, 2011/12 sezonunda 1,6 milyon tona gerilemiş ancak 
2012/13 ve 2013/14 sezonlarında tekrar 1,8 milyon tona 
yükselmiştir. 2014/15 sezonunda gerçekleştirilen 1,994 
milyon tonluk üretim, aynı zamanda son 10 sezonda kay-
dedilen en yüksek üretim miktarıdır. 

Belçika’nın tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün 
ise mısırdır. 2005/06 ve 2014/15 sezonları arasında mı-
sır üretiminde elde edilen miktarlar 900 bin tonun altın-
dadır. 2011/12 sezonunda 859 bin tonla son 10 yılın en 
yüksek mısır üretimini gerçekleştiren Belçika, bu miktarı 
2012/13 sezonunda 701 bin tona düşürmüş, 2013/14 
sezonunda ise 826 bin tona çıkarmıştır. 2014/15 sezo-
nunda ise mısır üretimi gerilemeye devam ederek 662 
bin ton olarak kaydedilmiştir. Belçika’nın tahıl üretiminde 
öne çıkan bir diğer ürün ise arpadır. Son 10 yılda 300 
bin ve 460 bin ton arasında gerçekleştirilen arpa üretimi, 
2014/15 sezonunda 434 bin ton olarak kaydedilmiştir. 
Yulaf üretiminde ise diğer tahıl ürünlerine kıyasla olduk-
ça düşük miktarlar gözlenmektedir. Son 10 yılda 34 bin 
tonu aşmayan üretim miktarı, 2014/15 sezonunda da 21 
bin ton olarak kaydedilmiştir. 
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as in production. According to the data of FAO, export 
amount on wheat basis reached the highest amount of 
the last 10 years with 3.3 million tons in 2010/11 season. 
Recorded as 2.2 million in 2011/12 season, wheat export 
reduced to 1.5 million tons in 2012/13 season and 447 
thousand tons in 2013/14 season. Barley follows wheat 
in terms of exports. The highest amount in barley export 
was reached with 1 million tons in 2010/11 season. Export 
amount which decreased to 799 thousand tons in 2011/12 
season reached to 589 thousand tons in 2012/13 sea-
son. Exported barley amount was 849 thousand tons in 
2013/14 season. Rice and corn export of England is highly 
low. According to the data of FAO, export amount of these 
two products is between 10 thousand and 50 thousand. 

İNGİLTERE’DE TAHIL TİCARETİ 
İngiltere’nin tahıl ticaretinde önde gelen tahıl ürünü 

üretimde olduğu gibi buğdaydır. Ülkenin buğday bazında 
gerçekleştirdiği ihracatın miktarı, FAO verilerine göre 3,3 
milyon tonla 2010/11 sezonunda son 10 yılın en yüksek 
seviyesine ulaşmıştır. 2011/12 sezonunda 2,2 milyon ola-
rak kaydedilen buğday ihracatı, 2012/13 sezonunda 1,5 
milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 447 bin tona ge-
rilemiştir. İhracatta buğdayı arpa takip etmektedir. Arpa 
ihracatında en yüksek miktara 1 milyon ton ile 2010/11 
sezonunda ulaşılmıştır. 2011/12 sezonunda 799 bin tona 
gerileyen ihracat miktarı, 2012/13 sezonunda ise 589 bin 
tona düşmüştür. 2013/14 sezonunda ihraç edilen arpa 
miktarı ise 849 bin tondur. İngiltere’nin pirinç ve mısır ih-
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 Wheat import of England was realized as 1-1.3 
million tons between 2005/06 and 2010/11 seasons. 
Wheat import which decreased to 901 thousand tons 
in 2011/12 season increased to 1.7 million tons in 
2012/13 season and 2.9 million tons in 2013/14 sea-
son. Corn follows wheat in England’s grain import. 
Importing more than 1 million tons of corn between 
2005/06 and 2008/09 seasons decreased this amount 
to around 900 thousand tons in 2009/10, 2010/11 and 
2011/12 seasons. Increasing again in 2012/13 season, 
import amount rose to 1.2 million tons and 2 million 
tons in 2013/14 season. 

Another imported product is rice. Importing between 
500-600 thousand tons of rice between 2005/06 and 
2009/10 seasons, England increased this amount to 614 
thousand tons in 2010/11 season and 634 thousand 
tons in 2012/13 season. The amount of imported rice 
was 592 thousand tons in 2013/14 season. Barley import 
remains below 200 thousand tons. Barley import which 
was 128 thousand tons in 2011/12 season increased to 
161 thousand tons in 2012/13 season and 194 thousand 
tons in 2013/14 season. 

GRAIN TRADE IN THE NETHERLANDS 
Wheat is the prominent product in the Netherlands’ 

grain trade as in production. Wheat export amount of 
the country showed an increase between 2005/06 and 
2009/10 seasons and decreased after 2010/11 sea-
son.  Wheat export which was 336 thousand tons in 
2005/06 season increased to 603 thousand tons in 
2007/08 season and reached the highest amount with 
888 thousand tons in 2009/10 season. Being realized 
as around 500 thousand tons in the following seasons, 
wheat export was recorded as 586 thousand tons in 
2013/14 season. 

Corn follows wheat in terms of exports. Corn export 
gradually increased between 2010/11 and 2013/14 
seasons. Corn export which was 136 thousand tons 
in 2010/11 season increased to 247 thousand tons in 
2011/12 season, 386 thousand tons in 2012/13 season. 
Recorded corn export amount is 436 thousand tons in 
2013/14 season. 

The highest barley export amount was reached with 
471 thousand tons in 2005/06 season between 2005/06 
and 2013/14 seasons; the lowest amount was reached 
with 84 thousand tons in 2012/13 season. Exported bar-
ley amount was 264 thousand tons in 2013/14 season. It 
is seen that rice export did not exceed 200 thousand tons 
between 2005/06 and 2013/14 seasons. Rice export 
was realized as around 130 thousand tons in 2011/12, 
2012/13 and 2013/14 seasons. 

racatı ise son derece düşüktür. FAO verilerine göre bu iki 
üründe ihracat 10 bin ton ile 50 bin ton arasında seyret-
mektedir.

İngiltere’nin buğday ithalatı 2005/06 ve 2010/11 sezon-
ları arasında 1 ve 1,3 milyon ton arasında gerçekleşmiştir. 
2011/12 sezonunda 901 bin tona gerileyen buğday itha-
latı, 2012/13 sezonunda 1,7 milyon tona, 2013/14 sezo-
nunda ise 2,9 milyon tona çıkmıştır. İngiltere’nin tahıl itha-
latında buğdayın ardından gelen ürün mısırdır. 2005/06 ve 
2008/09 sezonları arasında 1 milyon tonun üzerinde mısır 
ithalatı gerçekleştiren İngiltere, bu miktarı 2009/10, 2010/11 
ve 2011/12 sezonlarında 900 bin ton civarına düşürmüştür. 
2012/13 sezonunda tekrar yükselen ithalat miktarı 1,2 mil-
yon tona, 2013/14 sezonunda ise 2 milyon tona çıkmıştır. 

İthalatı gerçekleştirilen bir diğer ürün ise pirinçtir. 
2005/06 ve 2009/10 sezonları arasında 500 bin ve 600 
bin ton arasında pirinç ithalatı gerçekleştiren İngiltere, 
bu miktarı 2010/11 sezonunda 614 bin tona, 2012/13 
sezonunda ise 634 bin tona çıkarmıştır. 2013/14 sezo-
nunda ithal edilen pirinç miktarı ise 592 bin tondur. Arpa 
ithalatının ise 200 bin tonun altında seyrettiği görülmek-
tedir. 2011/12 sezonunda 128 bin ton olan arpa ithalatı, 
2012/13 sezonunda 161 bin tona çıkmış, 2013/14 sezo-
nunda ise 194 bin tona yükselmiştir. 

HOLLANDA’DA TAHIL TİCARETİ
Hollanda’nın tahıl ticaretinde önde gelen tahıl ürünü, üre-

timde olduğu gibi buğdaydır. Ülkenin buğday bazında ger-
çekleştirdiği ihracat, 2005/06 ve 2009/10 sezonları arasın-
da artış göstermiştir, 2010/11 sezonundan sonra ise düşüş 
eğilimi öne çıkmıştır. 2005/06 sezonunda 336 bin ton olan 
buğday ihracatı, 2007/08 sezonunda 603 bin tona yüksel-
miş, 2009/10 sezonunda ise 888 bin tonla en yüksek sevi-
yeye ulaşmıştır. Sonraki sezonlarda ise 500 bin ton dolayla-
rında gerçekleşen buğday ihracatı, 2013/14 sezonunda 586 
bin ton olarak kaydedilmiştir. İhracatta buğdayı mısır takip 
etmektedir. Mısır ihracatında 2010/11 ve 2013/14 sezonları 
arasında giderek artan miktarlar söz konusudur. 2010/11 
sezonunda 136 bin ton olan mısır ihracatı, 2011/12 sezo-
nunda 247 bin tona, 2012/13 sezonundaysa 386 bin tona 
yükselmiştir. 2013/14 sezonunda kaydedilen mısır ihracat 
miktarı ise 436 bin tondur. 

Arpa ihracatında da 2005/06 ve 2013/14 sezonları 
arasında en yüksek miktara 471 bin tonla 2005/06 se-
zonunda, en düşük miktara ise 84 bin tonla 2012/13 
sezonunda ulaşılmıştır. 2013/14 sezonunda ihraç edilen 
arpa miktarı ise 264 bin tondur. 2005/06 ve 2013/14 se-
zonları arasında pirinç ihracatının 200 bin tonu aşmadığı 
görülmektedir. 2011/12, 2012/13 ve 2013/14 sezonların-
da gerçekleştirilen pirinç ihracatı 130 bin ton dolaylarında 
kaydedilmiştir. 
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Wheat import of the Netherlands was realized as 3-4 
million tons in 2005/06 and 2006/07 seasons; this amount 
increased over 4 million tons in 2007/08, 2008/09 and 
2009/10 seasons. Wheat import which increased to 5.2 
million tons in 2010/11 season decreased to 4 million 
tons in the following season. Recorded wheat import was 
3.5 million tons in 2013/14 season. Another important 
product in imports is corn. Corn import was realized as 
2.2-3.4 in 2005/06 and 2010/11 seasons. Corn import 
which increased to 4 million tons in 2012/13 season was 
recorded as 4.2 million tons in 2013/14 season. 

Barley import was recorded with 1-2 million tons be-
tween 2005/06 and 2013/14 seasons. The highest im-

Hollanda’nın buğday ithalatı ise 2005/06 ve 2006/07 se-
zonlarında 3 ile 4 milyon ton arasında gerçekleşmiş, 2007/08, 
2008/09 ve 2009/10 sezonlarında bu miktar 4 milyon tonun 
üzerine çıkmıştır. 2010/11 sezonunda 5,2 milyon tona yükse-
len buğday ithalatı, sonraki sezonlarda tekrar 4 milyon tonun 
altına gerilemiştir. 2013/14 sezonunda kaydedilen buğday 
ithalatı ise 3,5 milyon tondur. İthalatta bir diğer önemli ürün 
mısırdır. Mısır ithalatı 2005/06 ve 2010/11 sezonları arasında 
2,2-3,4 milyon ton dolaylarında gerçeklemiştir. 2012/13 se-
zonunda 4 milyon tona yükselen mısır ithalatı, 2013/14 sezo-
nunda 4,2 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 

Arpa ithalatında ise 2005/06 ve 2013/14 sezonları ara-
sında 1-2 milyon ton arasında değişen miktarlar kaydedil-
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port amount was reached with 2 million tons in 2010/11 
season. Barley import was recorded as 1.7 million tons 
in 2013/14 season. Rice import of the Netherlands did 
not exceed 244 thousand tons between 2005/06 and 
2013/14 seasons. Rice import was 219 thousand tons 
in 2013/14 season. 

GRAIN TRADE OF BELGIUM
The prominent product in Belgium’s grain trade is 

wheat. Wheat export was realized around 800 thou-
sand tons 2005/06 and 2007/08 seasons; this amount 
increased to 975 thousand tons in 2008/09 season. 
Wheat export which decreased to 700 thousand tons in 
2009/10 and 2010/11 seasons continued to decrease 

miştir. En yüksek ithalat miktarına 2 milyon tonla 2010/11 
sezonunda ulaşılmıştır. 2013/14 sezonu arpa ithalatı ise 
1,7 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Hollanda’nın pirinç 
ithalatı da 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında 244 
bin tonu geçmemiştir. 2013/14 sezonunda gerçekleştiri-
len pirinç ithalatı ise 219 bin tondur. 

BELÇİKA’DA TAHIL TİCARETİ
Belçika’nın tahıl ticaretinde birinci sıradaki ürün buğ-

daydır. Buğday ihracatı 2005/06 ve 2007/08 sezonları 
arasında 800 bin ton dolaylarında gerçekleşmiş, bu miktar 
2008/09 sezonunda 975 bin tona yükselmiştir. 2009/10 ve 
2010/11 sezonlarında yaklaşık 700 bin tona gerileyen buğ-
day ihracatı, düşmeye devam ederek 2011/12 sezonunda 
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and was recorded as 577 thousand tons in 2011/12 sea-
son. Wheat export was realized as 648 thousand tons in 
2012/13 season and 622 thousand tons in 2013/14 sea-
son. The most exported product is corn after wheat. The 
highest export amount was reached with 550 thousand 
tons in 2008/09 season between 2005/06 and 2013/14 
seasons; the lowest export was reached with 151 thou-
sand tons in 2005/06 season. Corn export amount was 
308 thousand tons in 2013/14 season. 

The highest barley export amount was reached with 
403 thousand tons between 2005/06 and 2013/14 sea-
sons; the lowest amount was reached with 168 thousand 
tons in 2011/12 season. Exported barley amount was 
342-280 thousand tons between 2012/13 and 2013/14 
seasons. Rice export amount was recorded as 200 thou-
sand and 280 thousand tons in 2007/08 and 2013/14 
seasons. Rice export amount was 272 thousand tons in 
2013/14 season. 

The prominent product in Belgium’s grain import is 
wheat. Wheat import was realized as around 3.5 mil-
lion tons between 2005/06 and 2013/14 seasons. 3.9 
thousand tons of wheat was imported in 2012/13 sea-
son and this amount decreased to 3.5 million tons in 
2013/14 season. Another important product is barley. 
Barley import was recorded as 1.7 million ton in 2011/12 
and 2012/13 seasons. Barley import was 1.8 million 
tons in 2013/14 season. Corn import amount gradu-
ally increased. Remaining below 1 million tons between 
2009/10 and 2010/11 seasons, corn import increased to 
1.2 million tons in 2011/12 season and 1.7 million tons 
in 2012/13 season. Corn import amount was recorded 
as 1.4 million tons in 2013/14 season. Also, the highest 
rice import amount was reached with 429 thousand tons 
(2011/12 season) between 2005/06 and 2013/14 sea-
sons. Recorded as 388 thousand tons in 2012/13 sea-
son, rice import amount increased to 433 thousand tons 
in 2013/14 season. 

FLOUR INDUSTRY IN ENGLAND, 
NETHERLANDS AND BELGIUM 
According to the 2015 UK Flour Milling Industry re-

port of NABIM, the industry has been growing in the 
recent years. The reason is the increasing number of 
mills which have been established recently. British mill-
ing industry which is growing by this means has now 30 
companies operating 50 mills. It is stated that of these 
companies, the four largest ones account for approxi-
mately 65% of UK flour production. In addition, as to 
the data of NABIM, flour production amount in 2013 
was 4.998 million tons and this amount presumably 
reached 5.397 million tons in 2014. While most of the 
produced flour (47.7 percent) is used for White bread, a 

577 bin ton olarak kaydedilmiştir. Buğday ihracatı 2012/13 
sezonunda 648 bin ton, 2013/14 sezonunda ise 622 bin 
ton olarak gerçekleşmiştir. Buğdaydan sonra en çok ih-
raç edilen tahıl ürünü ise mısırdır. 2005/06 ve 2013/14 se-
zonları arasında en yüksek ihracat 550 bin tonla 2008/09 
sezonunda, en düşük ihracat miktarı ise 151 bin tonla 
2005/06 sezonunda gerçekleşmiştir. 2013/14 sezonunda 
gerçekleştirilen mısır ihracat miktarı ise 308 bin tondur. 

Belçika’nın arpa ihracatında 2005/06 ve 2013/14 sezonları 
arasında en yüksek miktara 403 bin tonla 2005/06 sezonun-
da, en düşük miktara ise 168 bin tonla 2011/12 sezonunda 
ulaşılmıştır. 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında ihraç edilen 
arpa miktarı ise sırasıyla 342 bin ve 311 bin tondur. Pirinç 
ihracatında ise 2007/08 ve 2013/14 sezonları arasında kay-
dedilen miktarlar 200 bin ve 280 bin ton arasındadır. 2013/14 
sezonunda gerçekleşen pirinç ihracat miktarı 272 bin tondur. 

Belçika’nın tahıl ithalatında önde gelen ürün buğdaydır. 
Buğday ithalatının 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasın-
da 3,5 milyon ton civarında gerçekleştiği görülmektedir. 
2012/13 sezonunda 3,9 milyon ton buğday ithal edilmiş ve 
bu miktar 2013/14 sezonunda 3,5 milyon tona gerilemiş-
tir. Bir diğer önemli ithalat ürünü ise arpadır. Arpa ithalatı 
2011/12 ve 2012/13 sezonlarında 1,7 milyon ton olarak 
kaydedilmiştir. 2013/14 sezonu arpa ithalatı ise 1,8 mil-
yon tondur. Mısırda da ithalat miktarı giderek artmaktadır. 
2009/10 ve 2010/11 sezonlarında 1 milyon tonun altın-
da seyreden mısır ithalatı, 2011/12 sezonunda 1,2 milyon 
tona, 2012/13 sezonundaysa 1,7 milyon tona yükselmiştir. 
2013/14 sezonunda kaydedilen mısır ithalat miktarı ise 1,4 
milyon tondur. Pirinç ithalatında 2005/06 ve 2013/14 se-
zonları arasında ulaşılan en yüksek ithalat miktarı 429 bin 
tondur (2011/12 sezonu). 2012/13 sezonunda 388 bin ton 
olarak kaydedilen pirinç ithalatı, 2013/14 sezonundaysa 
artış göstererek 433 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

İNGİLTERE, HOLLANDA VE BELÇİKA’DA 
UN ENDÜSTRİSİ
NABIM’in yayımladığı 2015 yılı İngiltere Değirmencilik En-

düstrisi dosyasına göre endüstri son yıllarda giderek genişli-
yor. Bunun sebebi ise yakın zamanda inşa edilen değirmen-
lerin sayısındaki artış. Bu sayede güçlenmeye devam eden 
İngiliz değirmencilik endüstrisinde 50 değirmen ile hizmet 
veren 30 kadar firma var. Bu otuz firma arasında üretim ka-
pasitesi bakımından ilk sıralarda yer alan dört firmanın, tüm 
İngiltere’deki un üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşıladığı 
belirtiliyor. Ayrıca yine NABIM’in verilerine göre 2013 yılında 
üretilen un miktarı 4,998 milyon ton iken, bu miktarın 2014 
yılında 5,397 milyon tona ulaştığı tahmin ediliyor. Üretilen 
unun büyük kısmı (yüzde 47,7) beyaz ekmek yapımında 
kullanılırken, bisküvi (yüzde 9,3) ve tam tahıllı ekmek üre-
timi (yüzde 6) için de ciddi bir miktar ayrılıyor. İngiltere’nin 
buğday unu ihracatı da 2011/12 sezonu itibariyle 200 bin 
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serious amount of flour is used for biscuit (9.3 percent) 
and whole grain bread (6 percent). Wheat flour export of 
UK exceeded 200 thousand tons by 2011/12 season, 
reached at 303 thousand tons in 2012/13 season and 
296 thousand tons in 2014/15 season. Flour import was 
also recorded as 60 thousand tons in 2012/13 season 
and 126 thousand tons in 2014/15 season. 

According to the report of Agriculture & Horticulture 
Development Board (AHDB), Wheat flour production of 
Netherlands is concentrated in a handful of milling com-
panies operating fewer than 10 mills. It is stated that the 
top three milling companies account for more than 70% of 
Dutch milling capacity. While it is stated that the majority 
of the wheat used by these three mills is imported most 
production occurs in the western regions of the Nether-
lands. Flour export of the Netherlands decreased below 
100 thousand tons by 2011/12 season and was recorded 
as 50 thousand tons in 2012/13 season and 60 thousand 
tons in 2013/14 season. Also flour import which exceeded 
400 thousand tons in 2010/11 season continued to in-
crease and exceeded 500 thousand tons in 2011/12 and 
2012/13 seasons. Recorded flour import amount was 406 
thousand tons in 2013/14 season. 

Belgium is one of the countries where milling industry 
has developed. Having a deep-rooted history, the milling 
industry of Belgium has been undergoing a strong struc-
turing. The number of mills decreased today and they 
turned into complicated mills. It is estimated that there 
are 100-150 mills in the country. Flour export of Belgium 
decreased between 2005/06 and 2013/14 seasons. De-
creasing below 700 thousand tons in 2009/10 season, 
flour export reduced below 600 thousand tons and was 
recorded as 553 thousand tons in 2012/13 season, 508 
thousand tons in 2013/14 season. Flour import was also 
recorded as 196-278 thousand tons in those seasons. 
Flour import amount was 241 thousand tons in 2013/14 
season. 

tonun üzerine çıkmış, 2012/2013 sezonunda 303 bin ton, 
2014/15 sezonunda ise 296 bin tona ulaşmıştır. Un ithalatı-
nınsa 2012/13 sezonunda 60 bin ton, 2014/15 sezonunda 
126 bin ton olarak kaydedildiği görülmektedir. 

Tarım ve Bahçeciliği Geliştirme Kurulu’nun (AHDB) hazırla-
dığı rapora göre Hollanda un endüstrisi, sayısı 10’u geçmeyen 
değirmenler üzerine kuruludur. Üretim kapasitesi bakımından 
ilk sıralarda yer alan üç firmanın Hollanda un üretiminin yüzde 
70’ini karşıladığı belirtilmektedir. Bu üç firmanın un üretimin-
de kullandığı buğdayın tamamen ithal buğday olduğu belir-
tilirken, un üretim tesislerinin ağırlıklı olarak Hollanda’nın batı 
bölgelerinde kurulu olduğu ifade edilmektedir. Hollanda’nın 
un ihracatı ise 2011/12 sezonu itibariyle 100 bin tonun al-
tına gerilemiş ve 2012/13 sezonunda 50 bin ton, 2013/14 
sezonunda 60 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2010/11 sezo-
nunda 400 bin tonun üzerine çıkan un ithalat miktarınınsa 
artışa devam ederek 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında 500 
bin tonun üzerine çıktığı görülmektedir. 2013/14 sezonunda 
kaydedilen un ithalat miktarı ise 406 bin tondur.

Belçika, değirmencilik sektörünün geliştiği ülkelerden 
biridir. Köklü bir geçmişe sahip olan Belçika değirmencilik 
endüstrisi, günümüzde tüm Avrupa’da olduğu gibi ge-
nel bir yapılanma değişimi içerisindedir. Geçmişte sayıca 
çok olan değirmenler, günümüzde sayıca azalarak daha 
büyük ve komplike değirmenlere dönüşmektedir. Ülkede 
hali hazırda 100 ile 150 arasında değişen sayıda değir-
menin bulunduğu tahmin edilmektedir.  

Belçika’nın un ihracatı 2005/06 ve 2013/14 sezonları 
arasında düşüş göstermiştir. 2009/10 sezonundan itiba-
ren 700 bin tonun altına gerileyen un ihracatı, 2011/12 
sezonuyla birlikte 600 bin tonun altına düşmüş 2012/13 
sezonunda 553 bin ton, 2013/14 sezonundaysa 508 bin 
ton olarak kaydedilmiştir. Un ithalatı ise söz konusu se-
zonlar arasında dengeli bir şekilde 196 bin ve 278 bin 
ton arasında değişen miktarlarda kaydedilmiştir. 2013/14 
sezonunda gerçekleştirilen un ithalatı ise 241 bin tondur. 
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