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Modern approaches
in milling training…
Dear Readers,

Değirmencilik eğitinde
çağdaş yaklaşımlar…
Değerli Okurlar,

We are together with 75th issue of Miller Magazine.
We continue the cover story that we started last issue
and discussed “Milling Training, Qualified Work Force
and the General Situation in the World”. In the last issue,
we placed mostly the schools that offer milling training
both around the world and in Turkey. In this issue, as
well as placing articles about the other schools, we have
also placed an interview including the views of various
people in the sector, a relevant article and the interview
that we made with Turkish Industrialists’ Federation
(IFIF) about milling training.

Değirmenci Dergisi’nin 75. Sayısıyla karşınızdayız. Bu ay,
bir önceki sayımızda başladığımız “Değirmencilik Eğitimi,
Kalifiye İş Gücü ve Dünyadaki Genel Durum” dosyasına
devam ediyoruz. Bir önceki sayımızda ağırlıklı olarak,
hem Türkiye’de hem de dünya genelinde değirmencilik
eğitimi veren bazı okullara yer vermiştik. Bu sayımızda
ise yine okullar ile ilgili yazılarımıza yer vermenin yanı sıra
sektör içerisinde yer alan çeşitli isimlerin görüşlerini aldığımız karma röportajımıza ve konuyla ilgili makale ve
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) değirmencilik eğitimi ile ilgili röportajına yer verdik.

Regarding the schools, we have articles from Choyal,
one of the leading companies producing stone mills, International School of Milling Technologies (ISMT) which
was established under CSIR – Central Food Technological Research Institute (CSIR-CFTRI) and carrying out
researches and developments on food sciences, technology and human sources, Moroccan Milling Training
Institute (IFIM) which is one of the rare institutions training mill experts in Africa and Middle East.

Taş değirmen üretiminde önde gelen firmalardan
Choyal’ın Değirmen Teknolojisi Okulu, gıda bilimleri,
teknoloji ve insan kaynakları gibi alanlarda araştırma ve
geliştirme çalışmaları yürüten CSIR- Merkezi Gıda Teknolojileri Enstitüsü’nün (CSIR-CFTRI) bünyesinde kurulmuş
olan Uluslararası Değirmen Teknolojisi Okulu (ISMT) ve
Değirmencilik ile buğday/un kalite kontrolünde Afrika ve
Orta Doğu’nun uzman teknisyenler yetiştiren nadir kurumlarından biri olan Fas Değirmencilik Eğitim Enstitüsü
(IFIM) bu ay yer verdiğimiz değerli okullardan.

Also, A. Rıfat Hekimoğlu, Member of Board of Directors at Hekimoğlu Un and Chairman of the Board at
Central Anatolian Flour Industrialists Association, Prof.
Dr. Selman Türker, Dean of Engineering Faculty at Konya
Necmettin Erbakan University, Prof. Dr. Mustafa Bayram,
Dean of Engineering Faculty at Gaziantep University,
Assoc. Prof. Dr. Harun Dıraman, Lecturer in Engineering
Faculty at Afyon Kocatepe University and Henk Flipsen,
Director of NEVEDI (The Dutch Feed Industry Association) answered our questions for the interview.
In addition, in the cover story, you can find “The Importance of Milling Training” article of Mehmet Şerif
Gültay from Şevsan Un and the relevant interview that
we made with Turkish Flour Industrialists’ Federation
(TUSAF).
Hope to meet again in the next issue…
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Bu ay ayrıca hazırladığımız karma röportajımızda, konuyla ilgili sorularımızı Hekimoğlu Un Yönetim Kurulu Üyesi
ve Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı A. Rıfat Hekimoğlu, Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman TÜRKER, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Harun DIRAMAN ve Hollanda Yem Sanayi Derneği (NEVEDI) Direktörü Henk Flipsen yanıtladı.
Bunun yanı sıra Şevsan Un’dan Mehmet Şerif Gültay’ın
“Değirmencilikte Eğitimin Önemi” isimli makalesi ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) konuyla ilgili
verdiği röportajı dosya konumuzun içinde bulabilirsiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle…
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LEADING ARTICLE
BAŞYAZI

Zübeyde KAVRAZ

IT’S TIME FOR PRACTICAL
SUPPORT FOR TRAINING

Eğitim için artık pratik
destek zamanı
Dear Milling Industry Representatives,

Değerli değirmencilik sektörü temsilcileri,

Imagine a country which exports state-of-art technology solutions around the world; which sets up turn-key
plants; which remains as a leader in global flour export;
which, on the other hand, cannot train the work force
that it requires. Unfortunately, this country is Turkey…

Bir ülke düşünün ki dünyanın her tarafına son teknoloji
değirmencilik çözümleri ihraç etsin, anahtar teslimi fabrikalar kursun, dünya un ihracatında zirvede yer alsın; buna
karşılık sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünü yetiştiremesin… Ne yazık ki bu ülke Türkiye…

Turkey is a country which has reached many achievements in milling so far. Flour plants and technology
producers composing the milling industry make serious
contributions to country’s economy with their annual exports. However, the industry is facing a significant problem that has been around for a long time and cannot be
solved somehow: “Qualified Workforce” …

Türkiye değirmencilik alanında çok ciddi başarılar kazanmış bir ülke. Değirmencilik sektörünü oluşturan un fabrikaları ve teknoloji üreticileri, her yıl gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyorlar. Ancak bu
sektör, yıllardır devam eden ve bir türlü çözülemeyen ciddi
bir sorunla karşı karşıya: “Kalifiye iş gücü”...

Sustainability of the industry’s success depends on the
solution for qualified workforce problem in production
area. The steps which were taken for a solution before
became unsuccessful. This problem is once more the
first thing on the agenda and alternative solutions for it
are being developed. Two of these alternatives are the
milling programs established in Gaziantep University and
Necmettin Erbakan University.
Both universities started collaboration with private
sector for a solution to qualified workforce problem. However, they have some difficulties in filling the remaining
seats in the programs. For not to have one more failure,
we need to find ways to attract students’ interest to these programs. The second one is to combine theoretical
training with practical training. What is pleasing that the
industry representatives support this idea in every aspect
and they are open to the students for practical training.
These are the significant steps for a solution. However,
they are at a very early stage. Actually, there is not a
single handicap for their success, Of course, as long as
all the parties in the industry collaborate…
I ask all the industry members to come together and
develop a joint project to increase practical studies for a
solution and enable these schools to take the attention
they deserve. As Parantez Group, we are ready to support this in every aspect and make contributions to the
schools in our industry.
I hope this issue makes us move together in the following days.
Best regards…
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Sektörün yakaladığı başarının sürdürülebilir olması, özellikle üretim alanındaki kalifiye iş gücü sorunun çözümüne
bağlı. Bu sorunun çözümü için daha önce atılan adımlar
başarısızlığa uğradı. Bugün bir kez daha sorun gündemin
ilk sıralarında ve çözüm alternatifleri geliştiriliyor. Bu alternatiflerin ikisi Gaziantep Üniversitesi ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi bünyesinde açılan değirmencilik programları.
Her iki üniversite de, özel sektörün iş birliğiyle eğitimli iş
gücü sorununun çözümü için bir süre önce harekete geçti. Ancak hala kontenjanlarını doldurma konusunda sıkıntı
yaşıyorlar. Bu son derece önemli çabaların da başarısızlıkla
sonuçlanmaması için öncelikle, öğrencilerin bu programlara başvurularını arttırmanın yollarına odaklanmak gerekiyor.
İkincisi de teorik eğitimi, iyi bir pratik eğitimle birleştirmek.
Sevindirici olan ise sektör temsilcilerinin de bu fikri her türlü desteklemeleri ve pratik eğitim için kapılarını öğrencilere
açmaları.
Bunlar çözüm için çok önemli adımlar. Ancak henüz çok
başlarındalar. Aslında başarıya ulaşmalarının önünde hiçbir engel yok, tabi sektörün tüm bileşenleri ortak hareket
ederse…
Bu sorunun çözümüne yönelik pratik çalışmaları arttırmak, bu okulların hak ettiği değeri kazanmalarını sağlamak için tüm sektörü bir araya gelmeye ve ortak projeler
geliştirmeye davet ediyorum. Bu konuda Parantez Group
olarak bizler her türlü desteği sağlamaya, kendi alanımızda
okullara katkı sunmaya hazırız.
Umuyorum ki bu konu, önümüzdeki günlerde bizi birlikte
hareket etmeye teşvik eder.
Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…
Saygılarımla…
MILLER MAGAZINE
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ADM acquires Moroccan
processing facility
.................................................

ADM, Faslı işleme
tesisini satın alıyor
ADM announced that it has agreed to acquire
a Morocco-based corn wet mill.

ADM, Fas menşeili yaş mısır öğütme değirmeninin alımı konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

One of the world’s largest agricultural processors and
food ingredient providers, Archer Daniels Midland Company announced that it has agreed to acquire from Tate
& Lyle a Casablanca, Morocco-based corn wet mill that
produces glucose and native starch. The acquisition
is subject to regulatory approval. ADM targets closing
during the first half of 2016.
“The Morocco plant, which serves both global and
regional customers in the food, feed, paper and corrugated board industries, is a great addition to our global
sweeteners and starches footprint,” said Chris Cuddy,
president of ADM’s Corn Processing business unit. “The
facility is the leading sweetener and starch supplier in a
country that should see substantial demand growth in
the coming years. It is well-positioned to serve Moroccan customers as well as Mediterranean export markets. This also represents an opportunity to help introduce a wider range of ADM food and feed ingredients to
the Moroccan market.”

Dünyanın en büyük tarımsal ürün işleyicileri ve gıda bileşenleri tedarikçilerinden Archer Daniels Midland Company (ADM), Kazablanka merkezli bir kuruluş olan Tate &
Lyle’den glikoz ve doğal nişasta üretimi yapan yaş mısır
değirmenini alma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
Alım işlemi, düzenleyici makam onayını bekliyor. AMD’nin
hedefi ise işlemi 2016’nın ilk yarısında gerçekleştirmek.
ADM’nin Mısır İşleme bölümü başkanı Chris Cuddy
“Gıda, besin, kağıt ve oluklu mukavva alanındaki hem
küresel hem de bölgesel müşterilere hizmet veren
Fas’taki bu tesis, tatlandırıcı ve nişasta alanındaki küresel ağımız için muazzam bir eklenti olacak” dedi ve
ekledi: “Tesis, önümüzdeki yıllarda önemli derecede talep artışının beklendiği ülkede lider tatlandırıcı ve nişasta tedarikçisi durumunda. Akdeniz ihracat pazarlarının
yanı sıra, Faslı müşterilere yönelik hizmet için oldukça
iyi konumlandırılmış durumda. Bu ayrıca, ADM’nin daha
geniş yelpazeli gıda ve besin içeriklerinin Fas pazarına
sunulması için bir de bir fırsat.”

Quick method for quality analysis: GlutoPeak®
........................................................................................................................

Kalite analizi için hızlı yöntem: GlutoPeak®
Brabender developed a new analyzer to provide quick information to be used for protein ratings
and for making rheological statements.
Brabender, protein derecelendirmeleri ve reolojik açıklamalarda kullanılacak olan hızlı bilgiler sağlayacak yeni bir analizör geliştirdi.
One of the leading manufacturers of testing equipment, Brabender developed GlutoPeak®, the new analyzer which measures the aggregation behavior of the
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Önde gelen test ekipmanları üreticilerinden Brabender, bir numunede glüten ve glütenin proteinlerinin kümelenme davranışlarını ölçen yeni bir analizör geliştir-
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gluten and glutenin proteins in a sample. The Brabender
GlutoPeak®, in just a few minutes, provides a ‘rheological fingerprint’ of the analyzed flour. It quickly provides
information that can also be used for estimating protein
ratings, for making rheological statements about the expected baking volume and for qualitative
assessment of the grain or flour product being examined, all from a holistic quality perspective. With this new GlutoPeak® quick
method, Brabender has closed a loophole
when it comes to practical analysis in the
supply chain: from grain to flour products to
baked goods.
The new analyzer provides new methodical approaches to offer offering solutions
that always find the ‘right’ flour for special
applications and requirements. The energy
input from the creation of a gluten network
during dough-forming is depicted by torque
curves, allowing conclusions to be drawn
about the quality of the gluten and its specific properties. Different types of flours can be classified according to their various peak times and heights; either on a
company-wide or customer-specific basis.

di: GlutoPeak®. Brabender GlutoPeak® sadece bir
kaç dakikada analiz edilen unun reolojik parmak izini
verebiliyor. Analizör, protein derecelendirmelerinin tahmin edilmesi, beklenen pişirme hacmi hakkında reolojik
açıklamalar sağlanması ve incelenen tahıl ya da unun
nitel değerlendirmesinin yapılması için de
kullanılabilen bilgileri, tamamını bütünsel
bir kalite bakış açısıyla hızlı bir şekilde
sağlayabiliyor. Bu yeni ve hızlı GlutoPeak®
yöntemi ile Brabender, tahıldan un ürünleri ve pişirilmiş ürünlere, tedarik zincirinde
pratik analiz konusundaki bir boşluğu da
doldurmuş oldu.
Bu yeni analizör, özel uygulamalar ve
gereksinimler için her daim “doğru” unu
bulabilen çözümlerle yeni metodolojik yaklaşımlar sağlıyor. Hamur yapımı sırasında
glüten ağının yaratılmasıyla sağlanan enerji,
glütenin kalitesi ve özgül özellikleri hakkında sonuçlar elde edilmesini sağlayan tork
eğrileri tarafından gösteriliyor. Farklı türlerde unlar, bir
şirket çapında ya da müşteri özeli temelinde olması fark
etmeksizin çeşitli zirve anları ve yüksekliklerine göre sınıflandırılabiliyor.

Milling Parts at Millers Prices
Milling Trade can oﬀer quality spare parts
at the most competitive prices.
Pipes, Bend Segments, Diverter Valves,
Sifter Cleaners, Blue Silicone,
Laboratory equipment, milling equipment,
and much much more
Get your next quote from Milling Trade
and see how much you can save
Milling Trade Limited
15 Lowesmoor Wharf, Worcester
England, WR1 2RS
+44 (0) 1905 29400 sales@millingtrade.com
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

www.millingtrade.com
March • Mart 2016

15

NEWS • HABER

Bühler takes pole
position in global
rice processing
.................................................

Bühler küresel pirinç
işlemede avantajı eline
geçiriyor
The Bühler Group is continuing to strengthen its leadership in rice processing, handling and storage capabilities. With dedicated local services and solutions, built on thorough regional knowledge, it is able to meet the exact needs of customers across the world.
Bühler Grup, pirinç işleme, taşıma ve depolama alanındaki öncü konumunu güçlendirmeye devam
ediyor. Firma, bölgesel deneyimleri aracılığıyla sağladığı yerel hizmet ve çözümleri ile dünya genelindeki müşterilerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabiliyor.
Bühler is well prepared to play a key role in processing
these fast growing rice volumes: thanks to significant
contract wins over the past 12 months, the company
has taken the pole position in global industrialized rice
processing, exceeding its closest competitor in terms of
combined turnover in rice milling and logistics. Today,
around 30 percent of the global rice harvest will be processed on systems from Bühler.
This accomplishment is owed to Bühler’s commitment and success in delivering global expertise with local customer service and its ability to understand every
step along the value chain. The company not only understands the raw material, but the individual drivers in
the handling and production process - from receipt of
freshly harvested paddy, all the way to the finished and
packed rice. Bühler’s locally-based experts proactively
support and advise customers in the decision making
process, creating a real impact in reducing post-harvest
losses.
Detlef Blass, Head of Rice Processing Europe and
Americas explains: “Paramount to Bühler’s success are
the 80 plus sales and service centres around the world.
They have a deep-rooted understanding of the issues
affecting the markets they operate in and cement Bühler’s ability to adapt its technology and business model
to the needs of processors in each area.”
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Hızla genişleyen pirinç işleme sektöründe kilit rol oynayabilecek kadar donanımlı bir kurum olan Bühler, son
12 yılda gerçekleştirdiği önemli anlaşmalar sayesinde,
pirinç işleme ve lojistik alanındaki cirosuyla en yakın rakibine fark atarak küresel endüstriyel pirinç işleme alanında
öncü konuma geçtiğini duyurdu. Bugün, küresel pirinç
hasadının yaklaşık yüzde 30’unun Bühler’in sistemlerinde
işlendiği belirtiliyor.
Bühler’in, yerel müşteri hizmeti ve tedarik zincirindeki
her adımı anlama yeteneği ile birlikte küresel uzmanlığını
paylaşma konusundaki kararlığı ve başarısı, bu gelişimin
nedeni olarak görülüyor. Şirket, hammaddeleri anlamakla
kalmayıp yeni hasat edilmiş çeltikten paketlenmiş pirince
kadar her aşamada taşıma ve üretim konularındaki kişisel
etmenleri de göz önüne alıyor. Bühler’in yerel uzmanları
önceden önlemler alarak hasat sonrası kayıpların azaltılması üzerine oldukça kuvvetli bir etki yaratarak müşterilerini karar verme sürecinde destekleyip tavsiyelerde
bulunuyorlar.
Avrupa ve Amerika Pirinç İşleme Bölümü Başkanı, Detlef Blass bunu şu şekilde açıklıyor “Bühler’in başarısının
en önemli nedeni yüksek satışları ve dünya çapındaki hizmet olanaklarıdır. Faaliyet gösterdikleri pazarları etkileyen
sorunları derinlemesine kavrama ve Bühler’in teknoloji
ve iş modelini her bir bölgedeki işleyicilerin ihtiyaçlarına
uyarlama yeteneği bunun çimentosunu teşkil ediyor.”
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Medal
of honor to Cimbria from Prince of Denmark
.....................................................................................................................
Danimarka Prensinden Cimbria’ya Onur Nişanı

Prince Henrik of Denmark extended the HRH Prince Henrik Medal of Honour and the Danish Export
Association’s Diploma to Regional Director of Cimbria.
Danimarka Prensi Henrik, Cimbria’nın Bölgesel Direktörüne Prens Henrik Onur Nişanı ve Danimarka
İhracatçılar Birliği’nin Beratını takdim etti.

On January 27th His Royal Highness Prince Henrik
of Denmark extended the HRH Prince Henrik Medal of
Honour and the Danish Export Association’s Diploma to
Mr Sami Salaheldin, Regional Director of Cimbria Unigrain in Egypt at a ceremony at the Helnan Dreamland
hotel in 6th of October City, in the presence of the Ambassador of Denmark, Pernille Dahler Kardel.
In August 2014 Cimbria received an order in Egypt
financed with help from UAE, to deliver the market with
23 new silo complexes in 2015 and 2016. Although this
means the need for grain storage in Egypt will be covered, Cimbria continues its work. The success in Egypt
will be used as a stepping stone to new client segments
and markets. “Sami Salaheldin has advised the Egyptian ministries, consultants and clients on how Danish
technology can reduce the enormous losses of grain
after the harvest. We want to focus on the private sector
for seed plants, cleaning facilities for the food industry,
machines for treatment of herbs and spices as well as
cleaning devices for the treatment of oil and wheat. At
the same time, Cimbria Egypt will focus on the other
markets in the Middle East and North Africa – we have
silo projects in Sudan in the pipeline” says Søren Overgaard, CEO of A/S Cimbria, who has nominated him for
the Medal of Honor.
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Danimarka Prensi Henrik, 27 Ocak’ta Prens Henrik
Onur Nişanını ve Danimarka İhracatçılar Birliği’nin Beratını, 6 Ekim şehrinde bulunan Helnan Dreamland Otel’de
gerçekleştirilen ve Danimarka Büyükelçisi Pernille Dahler Kardel’in de katıldığı törende Cimbrai Unigrain’in Bölgesel Direktörü Sami Salaheldin’e verdi.
Cimbria, 2014 yılının Ağustos ayında, Birleşik Arap
Emirlikleri'nin yardımıyla finanse edilen ve 2016 yılında
hizmete sunulacak olan 23 yeni silo kompleksinin siparişini aldı. Bu Mısır’daki tahıl depolama ihtiyacının karşılanacağı anlamına gelse de, Cimbria çalışmalarına devam
ediyor. Mısır’da sağlanan başarı yeni müşteri gruplarına
ve piyasalara açılmak için bir basamak olarak kullanılacak. Sami Salaheldin’i Onur Nişanı için de aday göstermiş
olan, A/S Cimbria’nın İcra Kurulu Başkanı Søren Overgaard şunları ifade etti: “Sami Salaheldin, Danimarka teknolojisinin hasattan sonra büyük miktarlarda tahıl kaybının
engellenmesi konusunda Mısır bakanlıklarına, müşavirlere
ve müşterilere danışmanlık yapmıştır. Yağ ve buğdayın temizlenmesinin yanı sıra tohum tesisleri için özel sektör,
gıda endüstrisi için temizleme tesisleri ve otların ve baharatların işlenmesi için makineler üzerine yoğunlaşmak niyetindeyiz. Aynı zamanda, Cimbria Mısır, diğer Orta Doğu
ve Kuzey Afrika pazarlarına da yönelecektir – hali hazırda
Sudan’da boru hattı için silo projelerimiz dahi mevcut.”
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Alapala’s new turnkey
project in Southeast Asia

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

Alapala’dan
Güneydoğu Asya'da
Anahtar Teslimi Proje
One of the leader milling technologies providers, Alapala announced they have reached an agreement for a turnkey flour mill project in Southeast Asia.
Değirmen teknolojileri sektörünün öncü markalarından Alapala, Güneydoğu Asya’da anahtar teslimi
bir un değirmeni projesi için anlaşmaya vardığını duyurdu.
Known for its expertise in milling technologies, Alapala
Machine announced they have reached an agreement
with an Southeast Asian based company for a turnkey
project. According to the company’s statement, one of
the biggest FMCG producers in Southeast Asia has entrusted Alapala to design, engineer, supply, erect and
commission their first flour mill.
The mill will have a capacity of 500 tons/day. The flour
produced by this mill will be used in factories, manufacturing biscuit and waffle.

Değirmen teknolojileri alanındaki uzmanlığıyla tanıdan
Alapala Makina, anahtar teslimi bir proje için Güneydoğu
Asya merkezli bir firma ile anlaştığını duyurdu. Firmadan
yapılan açıklamaya Güneydoğu Asya’nın en büyük Hızlı
Tüketim Malları üreticilerinden birisi daha, ilk un değirmeninin kurulumunda; tasarım, mühendislik, tedarik, inşaat ve
devreye alımı dahil tüm süreçleri için Alapala’yı tercih etti.
Söz konusu tesis günlük 500 ton un üretim kapasitesine sahip olacak. Bu tesiste üretilecek unlar ise grubun
bisküvi ve gofret fabrikalarında kullanılacak.

Diabetic flour from Konya Yıldızı

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

Konya Yıldızı’ndan diyabetik un
Konya Yildizi Flour Factory produced diabetic flour called Slimini with low glycaemic index, in other
words, low effects on blood glucose.
Konya Yıldızı Un Fabrikası, Slimini markasıyla diyabet hastaları için glisemik indeksi, yani kan şekerini yükseltme hızı düşük un üretti.
Konya Yildizi Flour Factory produced special diabetic
flour with 30% fibre ratio that increases blood glucose
level 40% less. Ibrahim Guzel, General Manager Konya
Yildizi Flour Factory, made a statement to the press explaining that, in 2010, they received demands from their
customers about diabetic flour and they decided to pro-
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Konya Yıldızı Un Fabrikası, diyabet hastalarına özel, kan
şekerini yüzde 40 daha az yükselten, yüzde 30 lif oranına
sahip un üretti. Konuyla ilgili basına bir açıklama yapan
Konya Yıldızı Un Fabrikası Genel Müdürü İbrahim Güzel, 2010 yılında müşterilerinden diyabetik un üretmeleri
yönünde talep aldıklarını ve bu talep doğrultusunda da
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duce flour with lower glycaemic
index compared to other flour
brands in the market.
Stating that they carried out
extensive R&D works and received the support of universities, Guzel described the project as follows: “We submitted
an application to TUBITAK and
we received approval for our
project. Then we continued
with production. Flour used in
white bread increases the blood
glucose level by 65% more than
the flour we produced. Glycaemic index of white flour is 100,
glycaemic index of whole wheat
and wholemeal bread is 98 but the glycaemic index of
our flour is 61. Fibre ratio is very high compared to other
breads. The fibre ratio is not higher than 2 percent in normal white flour. Although our product is white, it contains
more than 30 percent fibre ratio.
The Company also exports this special flour. “We export low glycaemic index flours to Germany and the USA.
We will start exporting to Canada, Switzerland, Saudi
Arabia and Brazil in near future. Our current monthly
production capacity is 500 tons. We are planning to increase the capacity based on the demand” said Ibrahim
Guzel giving information about exports.

piyasadaki diğer unlara kıyasla
glisemik indeksi daha düşük
un üretmeye karar verdiklerini
belirtiyor.
Uzun bir Ar-Ge çalışması
yaptıklarını ve üniversitelerden
de destek aldıklarını söyleyen
Güzel, prejeyi şöyle anlatıyor:
“Proje ile TÜBİTAK'a başvurduk ve çalışmamız destek
için onaylandı. Bunun üzerine
üretimlere devam ettik. Beyaz
ekmeğin unu, ürettiğimiz una
göre yüzde 65 daha fazla kan
şekerini yükseltiyor. Beyaz ekmeğin glisemik indeksi 100,
tam buğday ve kepekli ekmeğin glisemik indeksi 98 iken, bizim ürettiğimiz unun glisemik indeksi ise 61'dir. Lif oranları da diğer ekmeklere göre
daha yüksek. Normal beyaz unlarda lif oranı yüzde 2'yi
geçmiyor. Bizim ürettiğimiz ürün beyaz olmasına rağmen
yüzde 30 lif içermektedir.”
Firma, ürettiği bu özel unları ihracatta da değerlendiriyor. İhracat hakkında bilgi veren İbrahim Güzel, “Ürettiğimiz glisemik indeksi düşük unları Almanya ve ABD'ye
ihraç ediyoruz. Yakın zamanda Kanada, İsviçre, Suudi
Arabistan ve Brezilya'ya da ihracatımız başlayacak. Aylık
üretimimiz şu anda 500 ton. Talebe göre kapasite artırımına gitmeyi düşünüyoruz.” dedi.

Esit Elektronik
welcomed 2016 with
a new investment
.................................................

Esit Elektronik
2016 yılına yatırımla girdi
Avupa’nın en büyük kantar fabrikasına sahip olan Esit
Elektronik, 2016 yılında 2. fabrikası olan Hendek’te ilave
yatırımlara başladı. Esit Elektronik, bu yatırım ile ileri seviye teknolojik otomasyona ve kapasite artışına gidiyor.
Mevcut üretimde 90 saatte çıkan bir kantar, yeni yatırım
sonrasında 78 saatte çıkıyor olacak. Üretimde verimlilik
adına yapılan bu yatırım ile Esit Elektronik günde 4 kantar
üretme kapasitesine ulaşarak tartı sektörünün global liginde liderliğini perçinleyecek.
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Mühlenchemie and
its partner companies
enlarge their laboratory
.................................................

Mühlenchemie
ve kardeş işletmeleri,
laboratuvarlarını genişletiyor
Mühlenchemie and its sister companies DeutscheBack and SternEnzym have greatly enlarged their
facilities for applications research. All in all, the three companies from the Stern-Wywiol Gruppe have
invested over six million EUR in enlarging the Technology Centre in Ahrensburg, near Hamburg.
Mühlenchemie ve kardeş kuruluşları DeutscheBack ile SternEnzym, uygulama araştırmalarını belirgin bir şekilde genişlettiler. Stern-Wywiol Grubu’nun bu üç şirketi, Ahrensburg Teknoloji Merkezi’nin
genişletilmesine toplamda altı milyon Euro’dan fazla yatırım yaptılar.
Newly extended, lavishly equipped Technology Centre
in Ahrensburg that Mühlenchemie, DeutscheBack and
SternEnzym have enlarged recently now comprises laboratories covering an area of 3,000 m². In the enlarged
flour test center and trial bakery, mills, bread factories and
manufacturers of pastry goods or pasta can simulate processes and have the effects of enzymes and other active
ingredients tested.
One of the features of the flour test center is a pilot plant
for pasta products. With a continuous hourly output of 70
kg of pasta and a minimum quantity of only 10 - 15 kg of the
end product per trial, it enables Mühlenchemie to close the
gap between the laboratory scale and commercial production. Also, the new equipment includes an automatic grinder that enables grain samples to be ground into flour much
as in industrial milling. A particle sizer using laser technology
permits exact determination of the particle size distribution
and thus makes it possible to adjust the automatic grinder
precisely. A rotation oven and two shock freezers are available as well as a modern, computer-controlled mixer for
preparing the dough, and several multideck ovens. The capacity of the rheological laboratory for conducting analyses
has also been enlarged. In the vitamin and nutrients laboratory, stability tests and analyses are carried out according
to international standards in order to meet the requirements
of the FFI, GAIN and WHO. The enzyme laboratory has also
been fitted with the latest fermentation equipment.
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Mühlenchemie, DeutscheBack ve SternEnzym’in yakın
zamanda genişlettiği, Hamburg, Ahrensburg’da yer alan
geniş yelpazeli teknoloji merkezi, artık 3000 metrekarelik bir
laboratuvar alanını kapsıyor. Değirmenler, ekmek fabrikaları,
unlu mamul ve makarna üreticileri, genişletilmiş yeni pişirme
pilot tesisinde proseslerinin simülasyonunu yaptırıp, enzimler
ve diğer etkin maddelerin etkilerini test edebiliyorlar. Pişirme
pilot tesisinin özelliklerinden biri de makarna ürünlerinin üretilmesine yönelik bir pilot tesis. Mühlenchemie, 70 kg makarna/saat düzeyindeki aralıksız performans ve deney başına
sadece 10-15 kg nihai ürün seviyesindeki minimum miktarla,
laboratuvar ve üretim ölçekleri arasındaki uçurumu kapatıyor.
Yeni tesisler arasında yeni bir öğütme otomatı da yer alıyor. Söz konusu otomat, tahıl numunelerinin endüstridekine
benzer şekilde öğütülüp un haline getirilmesine imkân tanıyor. Bir partikül ebatlayıcısı ile lazer teknolojisi sayesinde partikül büyüklüğü dağılımı tam olarak tespit edilebiliyor. Böylece
öğütücü otomat da tam olarak ayarlanabiliyor. Hamurların
hazırlanmasına yarayan modern, bilgisayar yönetimli bir yoğurma tesisinin ve sayıları birden fazla olan katlı fırınların yanı
sıra, bir adet döner fırın ve iki adet şoklamalı dondurucu da
kullanılıyor. Firmanın yazılı açıklamasına göre, reoloji laboratuvarındaki analiz kapasiteleri de artırıldı. Vitamin ve besin maddeleri laboratuvarındaysa, FFI, GAIN ve WHO gerekliliklerinin
karşılanabilmesi için, uluslararası standartlar doğrultusunda
kararlılık testleri ve analizleri yapılabiliyor. Enzim laboratuvarı
ise en yeni fermantasyon teknolojisiyle donatılmış durumda.
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Cargill opens new wet
corn milling plant in India
.........................................................

Cargill, Hindistan’da yeni bir
yaş mısır öğütme tesisi açtı
Cargill inaugurated a-state-of-the-art wet corn milling plant in India. The USD100 million-investment
has a capacity to mill 800 tons of corn daily.
Cargill, Hindistan’da son teknoloji yaş mısır öğütme tesisini resmi törenle hizmete soktu. 100 milyon
(ABD) dolarlık yatırımın günlük 800 ton mısır öğütme kapasitesi bulunuyor.
Cargill Foods India, markets leading consumer
brands of edible oils such as Nature Fresh, Gemini,
Sweekar, Leonardo Olive Oil, Rath and Sunflower
brand of hydrogenated fats, inaugurated a-state-ofthe-art wet corn milling plant in Davangere, Karnataka,
India.
The plant was inaugurated by the Honorable Chief
Minister of Karnataka Sri Siddaramaiah in the presence of David MacLennan, Cargill’s Chairman and
Chief Executive Officer, Siraj Chaudhry, Cargill India’s
Chairman, and a gathering of over 500 guests including customers, employees, local administration, and
heads of gram panchayat as well as members of local
community. The USD100 million investments spread
over 44.5 acres of land and has a capacity to mill 800
tons of corn daily At the mill, corn will be processed
to produce glucose and other derivatives which can
be used as thickeners, sweeteners and for other purposes in the food and healthcare industry. While the
output from the new mill will be largely used for the
local market, it will also serve our customers in South
East Asian and African markets.
The newly built facility meets stringent global quality
and food safety requirements. The plant is built using the latest water management technology that will
have zero waste water discharge by treating and recycling waste water within the factory, thereby setting a
benchmark for environment sustainability.
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Nature Fresh, Gemini, Sweekar, Leonardo Olive Oil,
Rath ve Sunflower hidrojenize yağ markaları gibi önde
gelen sofra yağlarını pazarlayan Cargil Food India, Davangere, Karnataka, Hindistan’da son teknoloji bir yaş
mısır öğütme tesisini resmi törenle hizmete soktu.
Tesis, Cargill’in Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı David MacLennan ve Cargill India’nın Yönetim Kurulu
Başkanı Siraj Chaudhry’nin katılımıyla, Karnataka Sri
Siddaramaiah’ın Onursal Başbakanı tarafından düzenlenen ve yerel halkın yanı sıra müşteriler, çalışanlar, yerel yönetim ve Gram Panchayat’ın yöneticileri de dâhil
olmak üzere 500’ü aşkın konuğun bir araya geldiği
bir törenle hizmete alındı. 100 milyon dolarlık yatırımla
yaklaşık 180.000 m 2 arazi üzerine yayılmış olan tesis,
günlük 800 ton mısır öğütme kapasitesine sahip. Mısır,
tesiste içerisinde, gıda ve sağlık endüstrisi için katılaştırıcı, tatlandırıcı ve diğer amaçlarla kullanılabilen glikoz
ve benzeri ürünleri üretmek amacıyla işlenecek. Yeni tesisten elde edilecek ürünler çoğunlukla yerel pazar için
kullanılacak olsa da, tesis Güney Doğu Asya ve Afrika
pazarlarındaki müşteriler için de hizmet verecek.
Yeni inşa edilen bu tesis, en katı küresel kalite ve gıda
sağlığı gereksinimlerini karşılayabiliyor. Tesisin, atık suyun fabrika içerisinde arıtılması ve yeniden dönüşümü
yoluyla sıfır atık su tahliyesi sağlayacak olan, yani çevre
sürdürülebilirliği için bir dönüm noktası teşkil eden, en
yeni su yönetimi teknolojisi kullanılarak inşa edildiği de
belirtiliyor.
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Bühler develops new solutions for pulses
........................................................................................................

Bühler bakliyatlar için yeni çözümler geliştiriyor
Bühler is developing new pulse processing technologies to meet the growing demand from processors and consumers alike. Bühler’s innovations focus on delivering increased efficiency, productivity, and yields, as well as hygienic processing for maximum food safety.
Bühler, hem işleyicilerden hem de müşterilerden gelen talebin karşılanması için yeni bakliyat işleme
teknolojileri geliştiriyor. Bühler’in yenilikleri, azami gıda güvenliğinin yanı sıra verim, üretkenlik ve
randımanda artışa odaklanıyor.
On a worldwide scale, some 72 million tons of different pulse varieties, which include peas, beans, lentils and
chickpeas, are produced. The growing interest from the
food industry in including pulses in new food formulations
is opening up a vast range of processing opportunities for
this valuable crop. Therefore for Bühler, solutions for the
cleaning, sorting, and processing of pulses, are an important market with high growth opportunities.
According to the company’s statement, pulse processing within Bühler’s Pulses, Spices & Sesame division has
generated a business volume in excess of CHF 200 million. Also, the rice and grain technologies that have been
commonly employed for pulse
hulling have not met the quality and quantity requirements of
modern, large scale EU and US
pulse processors. The processing requirements for all the different pulse varieties are very diverse
and complex but Bühler is bridging these gaps in the value chain
– helping processors around the
globe to adopt complete postharvest stabilization, cleaning,
dehulling, sorting, grinding, and
further processing to generate
greater value from pulses. To do this, Bühler’s global pulse
experts are designing technology to suit different regional
processing needs, including customized processes, plant
capacities and equipment compliant with global operational safety standards.
One such example is Bühler’s dedicated pulse hulling
solution PULSROLL™, which removes the hull from pulses efficiently, hygienically, and cost effectively. The industry’s only certified pulse huller now enables processors in
the EU and US to operate in today’s increasingly regulated
and highly automated industry. Since its launch in October
last year, Bühler has already had multiple orders, highlighting how it has created the next level of quality benchmark
for pulses through process excellence and cutting-edge
technology across the value chain.
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Dünya çapında, bezelye, fasulye, mercimek ve nohut da
dahil olmak üzere yaklaşık 72 milyon ton farklı bakliyat çeşidi
üretilmektedir. Gıda endüstrisinin bakliyatlar da dahil olmak
üzere yeni gıda formüllerine olan artan ilgisi bu değerli mahsuller için geniş yelpazeli işleme olanaklarının geliştirilmesini
de gerektiriyor. Bu yüzden, Bühler için bakliyatın temizlenmesi, ayrıştırılması ve işlenmesi çözümleri büyüme imkanlarını da beraberinde getiren önemli bir pazar.
Şirketin açıklamasına göre, bakliyatın Bühler’in Bakliyat, Baharat & Susam ayrımı dahilinde işlenmesi, 200 milyon İsviçre Frank’ını aşan bir iş hacmi oluşturuyor. Ayrıca,
bakliyatın kabuklarının soyulmasında sık sık başvurulan pirinç ve tahıl teknolojileri, AB ve ABD’li
modern ve büyük çaplı bakliyat işleyicilerinin talep ettiği kalite ihtiyacını karşılamıyor. Tüm farklı bakliyat çeşitlerinin işleme gereksinimleri çok çeşitli ve
karmaşık; ancak Bühler, bakliyatlar için
daha büyük bir değerin oluşturulması
adına dünya çapındaki işleyicilere hasat sonrası stabilizasyon, temizleme,
kabuk ayırma, ayrıştırma, öğütme ve
ileri işleme yöntemlerini uygulamaları
için yardım ederek tedarik zincirinin bu
boşlukları arasında bir köprü görevi görüyor. Bühler’in küresel çaptaki bakliyat
uzmanları, bunu gerçekleştirebilmek için, global operasyonel güvenlik standartlarıyla uyumlu özelleştirilmiş işlemler,
tesis kapasiteleri ve ekipmanlar da dahil olmak üzere farklı
bölgesel işleme gerekliliklerine uyum sağlayacak teknolojiler
geliştiriyor.
Bu örneklerden biri Bühler’in kabuğu bakliyattan oldukça
etkin, hijyenik ve uygun maliyetli bir şekilde ayıran özel kabuk
ayırma çözümü olan PULSROLL™’. Bu endüstrinin tek onaylı
kabul ayırıcısı olan bu ürün artık AB ve ABD’deki işleyicilere
günümüzün giderek ayarlanmış ve oldukça otomatikleşmiş
endüstrisinde faaliyet gösterme imkanı tanıyor. Bühler, geçen
yıl Ocak ayında piyasaya sürülen üründen şuana kadar çok
sayıda sipariş aldı. Bu da Bühler’in işleme mükemmeliyeti ve
son teknoloji yoluyla tedarik zincirine uzanarak bakliyat için
kademe atlayan bir kalite ölçütü yarattığını göstermektedir.
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General Mills celebrates
150 Years of innovation,
adventure
.................................................

General Mills 150 yıllık
serüvenini kutluyor
To celebrate its 150th birthday and impact on a century and a half of food around the world, General Mills
will share and highlight nostalgic food memorabilia
from its historical archives. And honoring its journey
of developing leading brands, life-changing inventions
and cultural icons, General Mills is pledging “a future
of continued innovation – and striving to help make its
communities and the world a better place.”
“Ours is a rich history,” said Ken Powell, chairman
and chief executive of General Mills. “Morning, noon
and night, for 150 years, General Mills has served the
world by making food people love. Today we proudly
bring quality foods and leading brands to people in
130 countries around the world – and we’re especially
excited about all we will do in our next 150 years.”
“General Mills is a part of Americana,” says Tom Forsythe, chief communications officer for General Mills.
“We invented the Nerf ball, built the ‘Black Box,’ and
along the way we’ve touched people’s lives with our
iconic brands.”

General Mills 150. kuruluş yıldönümünü ve bu 150
yılın dünyadaki gıdalar üzerindeki etkisini kutlamak için
arşivlerindeki gıdayla ilgili nostaljik anılarını paylaşacak
ve bunlara vurguda bulunacak. Lider markalar, hayat değiştiren buluşlar ve kültürel ikonların geliştirilmesi ile dolu
bu serüveni sürdüren General Mills “kesintisiz yeniliklerle
dolu bir gelecek ile toplumların ve dünyanın daha iyi bir
yer haline getirilmesini sağlamak için elinden geleni yapacağının” sözünü veriyor.
General Mills’in Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ken Powell; “Bizimkisi zengin bir tarih”, diyor ve ekliyor; “General
Mills, 150 yıldır gece gündüz demeden, insanların bayıldığı
gıdalar üreterek dünyaya hizmet etti. Bugün, dünya çapında 130 ülkede insanlara kaliteli ürünleri ve lider markaları
sunmanın gururunu yaşıyoruz ve özellikle gelecek 150 yılda yapacaklarımız için heyecanlıyız”. General Mills İletişim
Dairesi Başkanı Tom Forsythe ise “General Mills, Amerikan
kültürünün bir parçasıdır” diyor ve şöyle devam ediyor; “Nerf
topunu icat ettik ve 'Kara Kutuyu' yaptık; yine bu yolda ikonik markalarımız ile insanların yaşantılarına dokunduk."
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Ardent Mills Joins
Field to Market
.................................................

Ardent Mills, Field to
Market’e katıldı
Ardent Mills has joined Field to Market: The Alliance for Sustainable Agriculture as an associate
member.
Ardent Mills, Sürdürülebilir Tarım Birliği Field to Markete ortak üye olarak katıldı.
As a leading multi-stakeholder initiative, Field to Market is working to unite the agricultural supply chain in
defining, measuring and advancing sustainability in U.S.
food, fiber and fuel production. Working together with
grower organizations, academia, conservation groups,
public sector partners and leading companies engaged
in the Alliance, Ardent Mills will help to catalyze opportunities for continuous improvement in productivity,
environmental quality and human well-being across the
agricultural value chain.
"We are excited to join Field to Market. We have
been working to build out our Ardent Mills Sustainability
Strategy, and the Field to Market program will fit nicely
into our Agriculture pillar,” states Shrene White, Director of Specialty Grains with Ardent Mills. “We work with
great growers who pride themselves on being stewards
of the land and they have great stories to tell. The Fieldprint® Calculator is a good method to help our growers
measure continuous improvement. We will use this tool
to help share their stories with our flour customers and
consumers."
“We are pleased to welcome Ardent Mills as a new
member of the Alliance,” said Rod Snyder, president of
Field to Market. “We look forward to collaborating with
them to engage with farmers and the value chain to advance sustainable outcomes for agriculture.”
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Önde gelen çok paydaşlı girişim Field to Market,
ABD’nin gıda, lif ve yakıt üretimindeki tanımlama, ölçüm
ve sürdürülebilirliğin arttırılması konularında tarımsal tedarik zincirinin birleştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Üretici kurumlar, akademi, tartışma grupları, kamu sektörü
ortakları ve lider şirketler ile birlikte çalışan Ardent Mills,
tarımsal tedarik zincirindeki üretkenlik, çevresel kalite ve
insanların refahı konularında sürekli gelişim fırsatlarını harekete geçirmek için çalışmalara yardımcı olacak.
Ardent Mills, Özel Tahıllar Departmanı Yöneticisi Shrene
White, “Field to Market’e katılmaktan heyecan duyuyoruz. Kendi Ardent Mills Sürdürülebilirlik Stratejimizi inşa
etmek için çalışıyoruz ve Field to Market programı işletmemizin tarımsal ayağıyla oldukça uyumlu olacak” diyor
ve ekliyor: “Toprağın hizmetkârı olmakla gurur duyan harika yetiştiricilerle çalışıyoruz ve onların anlatacak mükemmel hikâyeleri var. Fieldprint® hesaplayıcı, yetiştiricilerimizin kesintisiz gelişimlerini ölçebilmeleri açısından iyi bir
yöntem. Onu, bu hikayelerin un tüketicileri ve müşterle
paylaşılmasına yardımcı olmak için kullanacağız.”
Field to Market’ın Başkanı Rod Snyder, “Ardent Mills’i,
birliğin yeni bir üyesi olarak aramızda görmekten oldukça
memnunuz,” diyerek ekledi; “Tarım için sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için çiftçiler ve tedarik zinciri ile daha
yakından ilgilenmek adına kendileriyle işbirliği yapmayı
sabırsızlıkla bekliyoruz.”
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Genç Değirmen is in South America
..................................................................................................

Genç Değirmen Güney Amerika'da
One of the most significant milling technologies providers, Genç Değirmen is planning to expand
South American market with IMETAL.
Değirmencilik teknolojileri sektörünün önemli firmalarından Genç Değirmen, Güney Amerika’daki
pazarını IMETAL firmasıyla genişletmeye hazırlanıyor.
Genç Değirmen, who has innovation and quality principle since its
establishment, announced to enter
2016 with a new partnership agreement. The company will strengthen
its presence in South American flour
and semolina milling sector with Brazilian-based İMETAL Company after
service and sale network in Middle
Asia and North Africa countries.
İMETAL which is an experienced
manufacturer in Brazil is known as
an efficient company in Argentina and Paraguay as well
as for its sales network in Brazilian market. Having supplied technical consultancy and support about dozens
mills installation so far, İMETAL is also closely following the
production period of many mills in South America. Genç
Değirmen will continue to obtain new achievements in its
sector with new partnership by conveying the realized
success in other sectors to South America.

Kurulduğu tarihten bu yana inovasyonu ve kaliteyi kendine ilke edinmiş
olan Genç Değirmen, 2016 yılına yeni
bir ortaklık anlaşmasıyla girdiğini duyurdu. Firma, Orta Asya ve Kuzey Afrika
ülkelerindeki satış ve servis ağlarından
sonra, Güney Amerika un ve irmik değirmenleri pazarındaki varlığını da Brezilya merkezli IMETAL firması ile güçlendirecek.
Brezilya’nın eski imalatçı firmalarından biri olan IMETAL, Brezilya genelindeki satış ağının yanı sıra Arjantin ve Paraguay pazarında
da etkili bir firma olarak tanınıyor. Şimdiye kadar onlarca değirmenin kurulmasına teknik danışmanlık hizmeti ve desteği
veren IMETAL, aynı zamanda Güney Amerika’daki birçok değirmenin de üretim süreçlerini yakından takip ediyor.
Bu ortaklıkla birlikte Genç Değirmen, diğer pazarlarda yakalamış olduğu başarıyı Güney Amerika’ya da taşıyarak sektöründe yeni başarılara imza atmaya devam etmeyi hedefliyor.

Frost & Sullivan Award to Alpha Grain Millers
.....................................................................................................................

Frost & Sullivan Ödülü Alpha Grain Millers’a gitti
Based on its recent analysis of the agro processing market,
Frost & Sullivan, which has been developing growth strategies for the global businesses, the public sector and the
investment community, recognizes Alpha Grain Millers Ltd.
with the 2015 Kenyan Frost & Sullivan Award for Growth Excellence Leadership. Since commencing operations in 2010,
Alpha Grain Millers, which is a Kenyan milling firm producing
high quality flour under the brand name Kifaru, has witnessed
phenomenal growth buoyed by innovative business models
and robust internal best practices. The popularity of its highgrade Kifaru maize and wheat flour has propelled revenues
and sale volumes to far surpass the company's year-onyear plan. "A strong value proposition anchored in quality,
convenience, flexibility and competitive pricing has been the
foundation for Alpha Grain Millers' market expansion," said
Frost & Sullivan Industry Analyst Anthony Lawrence. "Adhering to country and global standards has also helped the firm
strengthen its hold in the Kenyan agro processing market."
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Tarımsal işleme piyasasının güncel analizine dayanarak
küresel işletmeler, kamu sektörü ve yatırım toplulukları için
büyüme stratejileri geliştiren Frost & Sullivan, Alpha Grain
Millers Ltd.’yi, Büyümede Mükemmel Liderlik dalında 2015
Kenya Frost & Sullivan Ödülüne layık gördü. 2010’da faaliyetlerine başlamasından itibaren, Kifaru markası adı altında
yüksek kalitede un üretimi yapan Kenyalı değirmen firması Alpha Grain Millers, yenilikçi iş modelleri ve kuvvetli iç
pratikleri sayesinde olağanüstü bir büyümeye tanıklık etti.
Birinci sınıf Kifaru mısır ve buğday ununun ünü, şirketin yıllık
planını oldukça aşacak şekilde gelirleri ve satışları arttırdı.
Frost & Sullivan Endüstri Analisti Anthony Lawrence “Kalite, uygunluk, esneklik ve rekabetçi fiyatlandırma temeline dayanan kuvvetli bir değer katma önerisi Alpha Grain
Millers’ın piyasadaki genişlemesinin altında yatan nedendir” dedi ve ekledi: “Ülke ve küresel standartlara uyum da
ayrıca firmanın Kenya tarımsal işleme piyasasındaki konumunu güçlendirmesine yardımcı olmuştur.”
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Solution for dust
explosion from Symaga
...................................................

Symaga'dan toz
patlamasına çözüm
Symaga has fulfilled the requirements to be awarded
with the ATEX certification. In order to achieve it, Symaga has developed a brand new accessory, a polyamide bolt-nut system on the roof which allows to release
internal pressure and avoid explosions.
Dust explosions may be extremely harmful for grain
operators in terms of material damages and human
lives, leading Symaga to prioritize the development of
this new system to avoid accidents.
This new accessory is already available and proves
the continuous effort of Symaga in R&D and our commitment with our client’s needs and expectations.

Symaga, ATEX sertifikası almak için gerekli olan nitelikleri yerine getirdi. Symaga, bu sertifikayı alabilmek için üst
kısmı iç basıncın tahliye edilmesine olanak veren ve patlamaların önlenmesini sağlayan poliamit bir cıvata somunu
sistemine sahip tamamen yeni bir aksesuar geliştirdi.
Toz patlamaları, malzeme hasarları ve insan hayatı açısından tahıl işletmecileri için oldukça tehlikeli olabilir; bu da
kazaların önlenmesi için Symaga’nın yeni bir sistem geliştirmeye odaklanmasını sağladı.Piyasaya sunulan bu yeni
aksesuar Symaga’nın AR-GE’ye yönelik kesintisiz çabalarını
ve müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine olan bağlılığını da
kanıtlamış oldu.

Petkus expands its test
lab and showroom
.................................................

PETKUS test laboratuvarını
ve teşhir salonunu
genişletiyor
PETKUS Inc. USA expanded its test laboratory and showroom in Iowa so that customers can view
sample analyses through the machines which are fully functional.
PETKUS Inc. ,ABD Iowa’daki test laboratuvarını ve teşhir salonunu, müşterilerin numuneleri tamamen işlevsel olan makineler aracılığıyla görebilmesi için genişletti.
To accommodate the addition of its latest innovations, PETKUS Inc. USA, represented in the states by
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EES Şirketleri tarafından temsil edilen PETKUS Inc., en
son yeniliklerine uyum sağlamak için ABD, Iowa’daki Des
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EES Companies, has expanded its Des Moines, Iowa
test lab and showroom to twice its former size. The
inauguration of the renovated technology center was
celebrated over two days with visits from members of
EES Companies and countless guests. The festivities
served as a great opportunity for technical discussion
amongst experts, closer study of PETKUS innovations
and assessment of the machines in action.
“The technology center was expanded to make room
for the new machines displayed at ASTA 2015,” said
Jeff Elwer, PETKUS Global Director for North America
and CEO of EES Companies, “All the machines are fully
functional and ready for operation.” Technology such
as treatment machines, optical selectors, gravity tables
and dryers are now conveniently available to customers
for viewing as well as sample analysis.

Moines test laboratuvarını ve gösterim salonunu önceki
boyutlarının iki katına çıkarttı. Yenilenen teknoloji merkezinin resmi törenle hizmete alınması, EES şirketlerinden ve
diğer yerlerden gelen sayısız müşteri ile birlikte iki gün boyunca kutlandı. Kutlamalar, uzmanlar arasındaki tartışmalar
açısından büyük bir fırsat sağlayarak PETKUS’un yeniliklerine ve kullanımda olan makinelerinin değerlendirilmesine
yönelik yakından inceleme olanağı elde edilmiş oldu.
Kuzen Amerika PETKUS Direktörü ve EES Şirketlerinin
İcra Kurulu Başkanı olan Jeff Elwer; “Teknoloji merkezi ASTA
2015’te gösterilen yeni makinelere yer açılması için genişletildi” dedi ve “Tüm makineler tamamen işlevsel ve çalışmaya
hazır haldeler” şeklinde sözlerine devam etti. İşleme makineleri, optik selektörler, yerçekimi masaları ve kurutucular gibi
teknolojiler nümüne analizlerinin yapılabilmesinin yanı sıra
görmeleri için de müşterilere sunulmaktadır.

Ayhan KARAYAMA
appointed as the new
General Manager of TMO
..........................................................

TMO’nun Yeni
Genel Müdürü
Ayhan KARAYAMA oldu
Ayhan KARAYAMA, appointed as General Manager and Chairman of the Board of Turkish Grain
Board (TMO), inaugurated.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Ayhan
KARAYAMA, görevine başladı.
Ayhan KARAYAMA was appointed as General Manager and Chairman of the Board of Turkish Grain Board
with the ordinance published in the Official Gazette dated
27.02.2016. KARAYAMA inaugurated on 29 February.
Ayhan KARAYAMA, who was welcomed by a crowded
group including the personnel of various institutions as well
as TMO and TIGEM employees, accepted the greetings.
Emphasizing that there will be a busy schedule for the
institution, ministry and prosperity of the society and that
we need to work altogether to be successful, Ayhan KARAYAMA said: “I hope the upcoming process would be very
well both for you and us.”

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevine, 27.02.2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle Ayhan KARAYAMA atandı. KARAYAMA, 29 Şubat tarihinde görevine başladı.
TMO ve TİGEM çalışanlarının yanı sıra farklı kurum personelinin de katılımları ile oluşan kalabalık bir heyetle TMO binası
önünde karşılanan Ayhan KARAYAMA, tebrikleri kabul etti.
Önümüzdeki süreçte Kurum, Bakanlık ve ülke refahı için
yoğun bir çalışma temposu yaşanacağını ve başarılı olmak
için hep birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayan Ayhan KARAYAMA, “İnşallah sizler için de bizim için de bundan sonraki
süreç hayırlı olur.” dedi.
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Milling Training, Qualified Workforce and
the General Situation in the World –II:

“SECTOR’S VIEW ABOUT
MILLING TRAINING”
Değirmencilik Eğitimi, Kalifiye İş Gücü
ve Dünyadaki Genel Durum – II:
“SEKTÖRÜN DEĞİRMENCİLİK
EĞİTİMİNE BAKIŞI ”
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 machine maintenance and electricity/automation are in demand.
Günümüzde değirmencilik endüstrisindeki tüm alanlarda kalifiye iş gücüne ihtiyaç 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
increasing. This allows the food processing sector to grow and Companies,
particularly those that process grain, are
ready to invest in new capacity. However,
the lack of trained personnel for operation and maintenance 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 the subject of our cover story was very well accepted, we, as
Miller Magazine, continue our cover story
“Milling Training” that we started last issue. In this issue, we placed the views of
various members of the society as well as
focusing on schools.
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Temel gıdalara olan talep yıldan yıla büyüme
kaydetmektedir. Bu da temel gıdaları işleyen
sektörün büyümesini ve tahıl işleyen firmaların 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 firmalarının gerekse üniversitelerin bünyesinde
kurulan değirmencilik okulları, sektörün dünya
genelindeki bu ihtiyacına yanıt verebilecek elemanlar yetiştiriyor. Çalışmamıza gösterilen talep
bir hayli fazla olduğundan “Değirmenci Dergisi
olarak geçen ay başlattığımız “Değirmencilikte Eğitim” başlıklı konumuza devam ediyoruz.
Bu sayımızda ise okulları anlatmanın yanı sıra
sektörün farklı isimlerinden değirmencilik eğitimi
hakkında aldığımız görüşlere yer verdik.
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MILLING TRAINING
AND QUALIFIED
LABOR FORCE

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

DEĞİRMENCİLİK EĞİTİMİ
VE KALİFİYE İŞ GÜCÜ
Milling industry needs qualified labor force in the all areas constituting it. Competent, responsible
and qualified personnel who are well acquainted with the information on a product to go through
a production process and cost of this process and are able to conduct management process of
milling industry like other industries, may operate professionally the machines reflecting cuttingedge technology, may assess the product arising out are considered as one of the most important
issues of today’s milling industry.
Değirmencilik endüstrisi kendisini oluşturan tüm alanlarında, nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bir üretim prosesinden geçecek ürünün, bu işlemin yaratacağı maliyetin bilgisine ulaşmış,
değirmenin tıpkı diğer işletmeler gibi yönetim işini yürütebilecek, gelişmiş teknolojiyi yansıtan makineleri profesyonelce kullanabilecek, ortaya çıkan ürünün değerlendirmesini yapabilecek yetkin,
sorumlu ve nitelikli elemanlar günümüz değirmencilik endüstrisinin en önemli meselelerinden biri
olarak görülmektedir.
Along with booming demands food processing industry
growing year by year lead the firms in this field to make
new investments in order to enhance their capacity. But
new investments point out the machines which are offered by R&D departments of the firms and reflect cuttingedge technology. Operation of the said machines creates a need for personnel which are well acquainted with
them, have the accumulation of knowledge as required
by today, well-trained and forward-thinking. Lack of such
personnel is considered as one of the greatest problems
in the sector. Vocational training programs opened with
the initiatives of leading firms in the manufacture of milling
technology and various educational institutions take aim
at meeting the qualified personnel in this sector.

38

March • Mart 2016

Hızla artan taleple birlikte, gıda işleme endüstrisinin
de yıldan yıla büyüme kaydetmesi bu alandaki firmaların kapasitelerini artırmak için yeni yatırımlar yapmasına
yol açıyor. Ancak yeni yatırımlar, firmaların AR-GE departmanlarından çıkan, son teknolojiyi yansıtan nitelikteki makinelere işaret ediyor. Bu makinelerin kullanımı
da elbette bu teknolojileri tanıyabilen, günümüz bilgi
birikimine hâkim, donanımlı ve yüzü geleceğe dönük
kalifiye personel ihtiyacını doğuruyor. Bu tip personelin
eksikliği sektördeki en büyük problemlerden biri olarak nitelendiriliyor. Değirmen teknolojileri üretiminde
liderliği sırtlayan firmalar ve çeşitli eğitim kurumlarının
girişimleriyle açılan mesleki eğitim programları, bu sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
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Our questions about the significance of training in milling industry, effect of qualified labor force arising from
the lack of training on the sector, areas in the need of
them, advantages provided by milling training to the sector and especially new training programs established in
our country for the matter concerned were answered
by A. Rıfat Hekimoğlu, Member of Board of Directors
at Hekimoğlu Un and Chairman of the Board at Central
Anatolian Flour Industrialist Association, Prof. Dr. Selman
TÜRKER, Dean of Engineering Faculty at Konya Necmettin Erbakan University, Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, Dean
of Engineering Faculty at Gaziantep University, Assoc.
Prof. Dr Harun DIRAMAN, Lecturer in Engineering Faculty
at Afyon Kocatepe University and Henk Flipsen, Director
of Nevedi (The Dutch Feed Industry Association)

Değirmencilikte eğitimin önemini, eğitim eksikliğinden kaynaklanan kalifiye iş gücünün sektöre etkisini,
buna ihtiyaç duyulan alanları, değirmencilik eğitiminin
sektöre sağlayacağı avantajları ve özellikle ülkemizde
bu alana yönelik yeni açılan eğitim programlarıyla ilgili
sorularımızı Hekimoğlu Un Yönetim Kurulu Üyesi ve
Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı A. Rıfat Hekimoğlu, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Selman TÜRKER, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa BAYRAM,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun DIRAMAN ve Hollanda
Yem Sanayi Derneği (NEVEDI) Direktörü Henk Flipsen
yanıtladı.

What are your impressions on the dimensions of qualified labor force trouble in
milling industry and its effect on the industry? What are the problems and losses
experienced by the industry due to the untrained labor force?
Değirmencilik sektörünün kalifiye iş gücü sorununun boyutları ve sektöre etkileri hakkında kendi izlenimleriniz nelerdir? Eğitimsiz iş gücü nedeniyle sanayinin
yaşadığı sorunlar ve kayıplar neler?
A. Rıfat HEKİMOĞLU - Central Anatolian Flour Industrialist Association - Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği
As a profession milling has
turned from stone mills and water mills to today’s flour mills by
developing quickly in the last
half century, become a part of
industrial economy and become
an industrial production area in
both national and global areas.
While the said development
in technology and flour industry
has been going on, lack of qualified personnel and lack of
milling-related
departments
in technical high schools and
vocational high schools have
created the qualified personnel
shortage in our sector. Even though flour industry having difficulty in finding sufficient qualified labor force
uses the way of training personnel within its body, it
loses 2-3 years to reach the level of qualified personnel
and faces with additional costs brought by both the
lack of theoretical information and the losses of time,
productivity and mistakes. Thus flour sector making
great contributions to national economy is affected negatively by them.
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Değirmencilik mesleği, son
yarım yüzyılda hızlı bir şekilde
gelişerek yel değirmenleri, taş
değirmenleri ve su değirmenlerinden günümüzde un fabrikalarına
dönüşmüş, sanayi ekonomisinin
önemli bir parçası haline gelmiş,
ulusal ve küresel alanda bir endüstriyel üretim alanına dönüşmüştür.
Teknoloji ve un sanayindeki bu
gelişmeler hızla sürerken, aynı
zamanda nitelikli personel yetiştirilememiş olması, teknik lise
ve meslek yüksekokullarında da
değirmencilikle alakalı bölümlerinin bulunmaması sektörümüzde nitelikli personel sorunu
doğurmuştur. Yeteri kadar kalifiye iş gücü bulmakta zorlanan un sanayisi, kendi bünyesinde yetiştirme yönetimini
kullansa da kalifiye personel niteliğine ulaşana dek en az
2-3 yıl kaybetmekte ve bu zaman sürecinde de hem teorik bilgi eksikliği hem de zaman, verim ve hata kayıplarının
getirdiği ek maliyetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlayan un
sanayi sektörü, bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.
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Prof. Dr. Selman TÜRKER - Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Milling sector is one of the industrial branches of our
country in terms of turnover and employment. But this
sector is operated by personnel developed through
master-apprentice culture to a large extent. Thus it is an
underdeveloped area in terms of follow-up of technological innovations and productivity and effectiveness.
Plants are managed with old school procedures and
habits. Unfortunately technical data to follow the current
situation in the sector are not very reliable also, because
they are considered as a secret; enterprises measuring
and tracking them don’t want to share them.
Thus it is not possible for us to know exactly what real
productivity value is. Previously it is necessary for us
to reveal the said data in order to compare us with Europe and USA. We have some studies on the respects
like production efficiency and production quality in the
enterprises. We see that quality doesn’t reach the sufficient level as in Europe. For instance very quality flour
is manufactured even in a country like France which
doesn’t have quality wheat like ours and the breads
made of such flour have become a brand. Unfortunately
we are in a very bad situation as compared with the mills
in USA in terms of the subjects like energy productivity. We consume 10 kWh of electricity more per ton for
wheat. Personnel trained by us will adapt the developments for the matter concerned to their enterprises.

Değirmencilik sektörü ciro ve istihdam olarak ülkemizin önemli sanayi kollarından biridir. Ancak bu
sektör büyük ölçüde usta çırak kültüründe gelişen
personel tarafından işletiliyor. Bu sebeple, gerek teknolojik yeniliklerin takibi, gerek verimlilik ve etkinlik
açısından oldukça geri kalmış bir alan. Tesisler eski
usul ve alışkanlıklara göre yönetiliyor. Maalesef sektörün ne durumda olduğunu takip edecek teknik veriler de çok sağlıklı değil çünkü bu veriler sır olarak
değerlendiriliyor; ölçümü ve takibini yapan işletmeler
de dışarıya fazla bilgi vermiyor. Bu sebeple sektörün
gerçek verimlilik değeri nedir tam olarak bilemiyoruz.
Bu değerleri önce çıkarmalıyız ki kendimizi Avrupa ve
Amerika’ya göre kıyaslayalım.
Bizim işletmelerde üretim verimliliği, üretim kalitesi gibi hususlarda yaptığımız bazı çalışmalar var.
Avrupa’ya göre kalitenin yeterli seviyeye ulaşamadığını görüyoruz. Örneğin Fransa gibi bizim kadar kaliteli
buğdayı olmayan bir ülkede bile çok kaliteli unlar üretilmekte ve bu undan yapılan ekmekler de marka haline
gelmiş durumdadır. Enerji verimliliği gibi hususlarda ise
maalesef Amerika’daki değirmenlere göre oldukça kötü
durumdayız. Buğdayda ton başına en az 10 kWh daha
fazla elektrik harcıyoruz. Bizim yetiştirdiğimiz personel;
bu alanlardaki teknolojik gelişmeleri işletmelerine uyarlayacak.

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM - Gaziantep Üniversitesi
A great effort has been made for solving this problem in recent years. Business world, industry, universities and public
sector have experienced the said problem very closely and
have very sincere studies for the matter involved. So critical
point is come over; now there are some concerns to reveal
this labor force. Turkey falls within the highest levels in terms
of infrastructure and installed capacity in many sub milling
sectors like flour, semolina, bulgur, legumes, pasta, rice; it
is in the position of exporter. As known, these sectors are
traditional and classic sectors. They manufacture the basic
foods what people need and sell them with low markup.
They have to perform productive and quality production to
maintain their current market share. It is necessary for them
to develop new products in new and changing markets and
reach higher profit margins. Al of them may be possible only
with qualified labor force. The said labor forces haven’t been
available still in the sector. There may be many reasons of it
but most actual problem that I have observed is the lack of
a new generation which is eager to participate in this sector
and disciplinable. Quotas of the departments which are
opened in the universities for the matter concerned couldn’t
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Yıllardır süre gelen bu problemin çözümlenebilmesi için
son yıllarda ciddi bir uğraş verilmektedir. İş dünyası, sanayi, üniversiteler, kamu bu sorunu çok yakinen bilmektedir ve bir şeyler yapmak için samimi çalışmalarda da
bulunmaktadırlar. Yani, kritik aşılmıştır; şimdi bu insan gücünü kısa zamanda ortaya çıkartmakla ilgili kaygılar vardır.
Türkiye, un, irmik, bulgur, bakliyat, makarna, pirinç gibi
pek çok alt değirmencilik sektörlerinde alt yapı ve kurulu
kapasite olarak dünyada en üst seviyelerdedir; ihracatçı
konumundadır. Bilindiği üzere bu sektörler geleneksel ve
klasik sektörlerdir. İnsanların ihtiyaç duyduğu temel gıdayı üretirler ve düşük kar marjları ile satış gerçekleştirirler.
Mevcut pazarlarını koruyabilmek için verimli ve kaliteli üretim yapmak zorundadırlar. Yeni ve değişen pazarlar için
de yeni ürünler geliştirmeleri ve daha yüksek kar marjına
ulaşmaları gerekir. Bunların tamamı nitelikli insan gücü ile
mümkündür. Bu insan gücü halen sektörde yerini alamamıştır. Bunun pek çok sebebi olabilir ama benim gördüğüm en güncel problem, bu sektöre hevesli, eğitilmeye
müsait yeni neslin gelmemesidir. Üniversitelerde açılan
sektöre yönelik bu bölümlerin kontenjanları, sektörden
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be met in spite of the scholarships awarded by sector. Even
though corporations are ready to hire graduated individuals, taboos in the subconscious of the young candidates for
this profession. As I said always the word “miller” should be
replaced immediately with a new profession name. Now the
most important problem is the professional perception. This
profession which is very reputable and sought highly in the
world hasn’t received the respect what it deserves.

burslar verilmesine rağmen dolmamaktadır. Mezuniyet
sonrasında da işyerleri bu mezunları almaya hazır olmasına rağmen maalesef bu mesleğe aday gençlerin bilinçaltındaki tabular yıkılamamaktadır. Her zaman söylediğim
gibi “değirmenci” kelimesinin acilen yeni bir meslek ismi
ile değiştirilmesi gerekmektedir. Şuan en büyük sorun
mesleki algı sorunudur. Dünyada çok saygın ve aranan
bu meslek, ülkemizde hala yeterli karşılığı bulmamıştır.

Basic cost in the sector is caused by raw material.
Water costs, personnel costs and fixed costs have a
great part as well as the said cost. As much as you keep
the efficiency at high levels, you become competitive.
However if you can’t follow the global commodity market
very well and get a position in accordance with the projections, you may set zero the profit coming from capital
in a minute. Trained human-resource is not only related
to the labor force needed only in production line in milling sector. Qualified labor forces from many branches
like economy, logistics, management, human resources
management, financing, procurement and marketing
should be available in the sector.

Sektördeki ana maliyeti hammadde oluşturmaktadır. Bu
maliyetin yanında enerji maliyetleri hariç, su giderleri, personel giderleri, sabit giderler çok büyük bir oran tutmamaktadır. Yani randımanı ne kadar üst seviyede tutarsanız o kadar rekabetçi hale gelebilirsiniz. Bununla beraber
dünya emtia pazarlarını iyi takip edemiyor ve öngörülere
göre pozisyon alamıyorsanız, hammaddeden gelen karı
bir anda sıfırlayabilirsiniz. Değirmencilik sektörüne eğitimli insan kaynağı, sadece üretim hattında gerekli olan
insan gücü ile ilgili değildir. Sektörde ekonomist, lojistik,
işletme, insan kaynağı yönetimi, finansman, satın alma,
pazarlama gibi daha çok branştan nitelikli insan gücünün
bulunması gerekiyor.

There are highly advanced domestic and imported
machines in the sector. Sufficiently qualified personnel
are not available in design and manufacture of domestic
products. In general a serious R&D study and innovation
exist in the production line of the imported machines.
When you purchase a high-level machine, it doesn’t matter if you don’t have any competent and qualified employee to use it. Everything is up to personnel, Losses of
quality, losses of production and losses of operation take
an important place in the sector having low profit margins.

Değirmencilik sektöründe çok ileri seviyede yerli ve ithal
makineler var. Yerli makinelerin tasarım ve imalatında da
yeterli kalifiye eleman bulunmamaktadır. Genellikle ithal
makinelerin üretim hattında ciddi bir AR-GE ve inovasyon
bulunuyor. Üst seviye bir makine aldığınızda onu kullanacak yetkin ve eğitimli elemanınız yoksa bir şey ifade etmiyor. Her şey elemanda kilitleniyor. Kalite kayıpları, üretim
kayıpları ve operasyon kayıpları; kar marjı zaten düşük
olan bu sektörde önemli bir yer tutuyor.

In addition to the said problem in operating the current
lines, operation is performed with these staffs in the new and
innovative products at limited levels. Today it is necessary
to think that how many firms have R&D departments. R&D
means the future of that firm, it means a human-resource.

Mevcut hatların işletilmesindeki bu soruna ek olarak,
yeni ve inovatif ürünler de bu kadrolarla sınırlı seviyede
gerçekleştirilebiliyor. Bugün firmaların kaç tanesinde ARGE bölümü bulunuyor, bunu düşünmek lazım. AR-GE
demek, o firmanın geleceği demek, AR-GE demek insan
kaynağı demek.

Doç. Dr. Harun DIRAMAN - Afyon Kocatepe Üniversitesi
It is known that Turkey has about 700 flour mills and that
flour manufactured therein is exported to about 100 countries. Another well known fact is the surplus capacity constituted by that number of mills. Current surplus capacity in
milling sector is the most important obstacle for the sector.
Tehchnical personnel needed by sector are another important problem. The fact that milling hasn’t been considered
as a permanent and important profession with an understanding existing in society from of old is one of the greatest
factors for it. Sector has still tried to overcome the need for
educated engineer on the basis of master-apprentice relationship. Most important contribution of educated person-
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi:
Türkiye’nin 700 civarında un değirmenine sahip olduğu ve
buralarda üretilen unların da yaklaşık 100 civarında ülkeye
ihraç edildiği bilinen bir husustur. Ancak bilinen bir diğer husus da bu sayıda değirmenin teşkil ettiği kapasite fazlalığıdır.
Değirmencilik sektöründeki mevcut kapasite fazlalığı, sektörün önündeki en önemli engeldir. Sektörün sahip olduğu
teknik personel ihtiyacı ise diğer önemli bir problemdir. Toplumda eskiden beri süregelen bir anlayışla, değirmenciliğe
kalıcı ve önemli bir meslek olarak bakılmaması bunda büyük
etkenlerden biridir. Sektör, eğitimli mühendis ihtiyacını hala
usta-çırak temelinde gidermeye çalışmaktadır. Eğitimli per-
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nel is the fact that they increase the productivity and ensure
the continuity of quality.
Problems experienced by Industry due to uneducated labor force are previously energy losses, losses occurring in
flour productivity during grinding (e.g. at the stage of control
of sieves and purifiers) i.e. loss of productivity which may
occur in efficiency…

Henk FLIPSEN -

sonelin en büyük katkısı verimliliği yükseltmesi ve kalitenin
sürekliliğini sağlamasıdır.
Eğitimsiz iş gücü nedeniyle sanayinin yaşadığı sorunlar
öncelikli olarak enerji kayıpları, öğütme esnasında (örneğin
elek ve şasörlerin kontrolü aşamasında) un veriminde oluşan kayıplar, yani randımanda meydana gelebilecek verim
kayıplarıdır…

The Dutch Feed Industry Association - Hollanda Yem Sanayi Derneği

Dimensions of qualified labor force problem in milling
sector are reduced day by day with the production automation in feed mills. It becomes very hard to find educated
workers especially in sales, consultancy and nourishment
(bachelor and master’s degree).

Değirmencilik sektöründe kalifiye işgücü sorununun boyutları, yem değirmenlerindeki üretimin otomatizasyonuyla
birlikte giderek küçülüyor. Özellikle de satış, danışmanlık ve
beslenme gibi alanlarda eğitimli işçi (lisans ya da yüksek
lisans derecesi) bulmak çok daha zor hale geldi.

In your opinion what are areas seeking qualified labor force at most
in milling industry?
Değirmencilik sanayinde kalifiye iş gücü ihtiyacının en fazla olduğu alanlar sizce
hangileri?
A. Rıfat HEKİMOĞLU
Actually the whole system is operated in a full automation from the procurement of raw material to the delivery
of final product. But even though production is carried out
within an automation and mechanism, control, maintenance and settings should be managed by qualified personnel in accordance with variability of the raw material
used. Thus qualified personnel are needed in the whole
process from quality control in the procurement of raw
material to the production and delivery of final product.

Esasen un sanayisinde, hammadde temininden nihai ürünün
sevk edilmesi aşamasına kadar tüm sistem neredeyse el değmeden, tam bir otomasyon içerisinde çalışmaktadır. Ancak,
üretim her ne kadar otomasyon ve mekanize bir şekilde gerçekleşse de kullanılan hammadde değişkenliğine göre takip,
kontrol, bakım ve ayarlar, mutlaka nitelikli personel tarafından
yönetilmelidir. Dolayısıyla hammadde teminindeki kalite kontrolden başlayarak, nihai ürününün elde edilip sevk edilmesine
kadarki tüm süreçte nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır.

Prof. Dr. Selman TÜRKER
When milling industry is in question, previously machinery production and then grinding come
to the forefront. We stay globally
at the front line in both areas. But
we couldn’t reach the necessary
level in terms of quality and qualified personnel to ensure this. It
is necessary for us to close this
gap. If we want to be competitive
in this sector, briefly we have to
produce advanced mechanization technologies and to train
personnel to operate them.
For example when we detailed
the heading of flour production,
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Değirmencilik sanayisi denilince
önce makine üretimi, sonra da
öğütme aşaması akla gelir. Bu
iki alanda da uluslararası düzeyde ön sıralarda yer alıyoruz.
Ancak kalite ve bunu sağlayacak kalifiye eleman bakımından
beklenilen seviyeye ulaşamadık.
Bu açığı hızla kapatmamız gerekiyor. Eğer bu sektörde rekabet
etmeyi düşünüyorsak, özetle ileri mekanizasyon teknolojilerini
üretmek ve bunları kullanabilecek personeli yetiştirmek mecburiyetindeyiz.
Mesela un üretim başlığını de-
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qualified personnel are necessary to ensure international quality and control at international level in the
areas like control of grinding, increasing grinding and
flour quality, maintenance of machinery and equipment,
reduction of troubles, decrease of energy consumption,
storing, sanitation etc. starting with raw material and
wheat selection. Thus it is needed to apply an education
process from construction to machinery, from electricity
to automation, from processing technology to sanitation
and business administration in the milling sector as a
multidisciplinary application area. It is absolutely necessary to integrate site applications to education as well
as this theoretical information.

taylandırırsak; hammadde seçimi ve paçalından başlayarak, öğütmenin kontrolü, öğütme ve un kalitesinin
artırılması, makine-ekipman bakımı, arızaların azaltılması, enerji tüketiminin düşürülmesi, depolama, sanitasyon, vb. alanlarda uluslararası kalite ve kontrolü
sağlayabilecek kalifiye personel gerekiyor. Bunun için
çok disiplinli bir uygulama alanı olan değirmencilik
sektöründe, inşattan makineye, elektrikten otomasyona, işleme teknolojisinden sanitasyon ve işletmeciliğe
uzanan bir eğitim sürecinin uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu teorik bilgilendirmenin yanında mutlaka saha
uygulamaları ile eğitimin entegre edilmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM
Human resources are needed in every area and point
of sector. There are blue collars in the sector, but white
collars can find a position in the firms in institutionalization process. As for white collars milling sector differs from the sectors that they are familiar with and
they may use their experiences. So these professionals need time and patience to learn this sector and to
make new syntheses by using their information. Jumps
will be carried out in the sector thanks to the said syntheses.
Financing, logistics, procurement, production and international trade are at the head of the units where sector
need personnel at most. Workers have been employed
all these units except production. Now It is possible for
sector to find qualified personnel for quality and R&D
units also. There are sufficient personnel resources for
these areas in the country. Greatest labor force problem
is problem of qualified personnel in production as I said
before. This problem is common problem of the sectors
like flour, flour, legumes, rice, pasta.

Sektörün her alanında ve noktasında insan kaynağı ihtiyacı yaşanıyor. Sektörün içerisinde mavi yakalılar var
ancak beyaz yakalılar, daha çok kurumsallaşma sürecindeki firmalarda pozisyon bulabiliyorlar. Değirmencilik
sektörü, beyaz yaka profesyoneller için de alışık oldukları, tecrübelerini kullanabilecekleri sektörlere benzememektedir. Yani bu profesyonellerin bu sektörü öğrenmeleri ve bilgilerini kullanarak yeni sentezler yapmaları için
zamana ve sabra ihtiyaç vardır. Sektördeki sıçramalar,
sentezler gerçekleştiğinde yaşanacaktır.
Sektörün en çok personele ihtiyaç duyduğu birimlerin başında finansman, lojistik, satın alma, üretim ve uluslararası
ticaret sayılabilir. Üretim hariç, saydığım tüm bu birimler içinde eleman istihdamı mevcuttur. Aynı şekilde kalite ve AR-GE
birimleri için de sektör şuanda nitelikli eleman bulabilecek
durumdadır. Ülkede bu alanlar için yeterli eleman kaynağı
vardır. En büyük iş gücü sorunu, az önce de belirttiğim gibi
üretim alanındaki nitelikli eleman sorunudur. Bu sorun, un,
irmik, bulgur, bakliyat, pirinç, makarna gibi sektörlerin ortak
sorunu olarak hala devam etmektedir.

Doç. Dr. Harun DIRAMAN
They may be various areas based on R&D in the mills.
Acceptance of wheat and characteristics of alligation,
production of flour by making alligation from domestic
wheat types in different quality, general control of flour
diagram, hygienic criteria in storing what and flour are the
first things coming to mind especially in food safety and
product development.

Değirmenlerdeki AR-GE temelindeki çeşitli alanlar olabilir. Buğday kabulü ve paçal özellikleri, mevcut yerli buğday çeşitlerinden paçal yapılarak farklı kalitede
un üretilmesi, un diyagramının genel olarak kontrolü,
buğday ve un depolamada hijyenik ölçütler, özellikle
gıda güvenliği ve ürün geliştirme alanları ilk akla gelenlerdir.

Henk FLIPSEN
There is a lack of information on grinding and process
skills, food safety and nutritional values.
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Öğütme ve proses becerileri, gıda güvenliği ve besinsel değerler bilgisi alanında eksiklik var.
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What are the advantages brought by trained and qualified labor force to the sector?
Eğitimli ve kalifiyeli iş gücünün sektöre getireceği avantajlar nelerdir?
A. Rıfat HEKİMOĞLU
Trained and qualified labor force will eliminate first and
foremost the work and time loss for the matter concerned and allow to remove the additional costs with
the increase of productivity in production and rise of
quality and make it easy to reach educated personnel
which may be employed continuously.

Eğitimli ve kalifiye iş gücü, her şeyden önce bu konudaki iş ve zaman kaybını ortadan kaldıracak, üretimde
verimin artması ve kalitenin yükselmesi ile ek maliyetlerin ortadan kalkmasına olanak sağlayacak ve sürekli
istihdamı sağlanabilecek yetişmiş iş gücüne ulaşımı kolaylaştıracaktır.

Prof. Dr. Selman TÜRKER
Previously grinding and flour quality will increase, our
plants will be operated at higher productivity and efficiency, and energy consumption will be taken to a better level.
Furthermore we get the opportunity to apply the developed
Technologies to the factories. Our competitive power will
increase and this quality and competitive advantage make
all plants at our hand operable in the international arena.

Öncelikle öğütme ve un kalitemiz artacak, tesislerimiz
daha yüksek verimlilik ve etkinlikle çalıştırılacak, enerji
tüketimimi daha iyi seviyeye çekilecektir. Ayrıca geliştirilen teknolojileri fabrikalara uygulama imkanı bulacağız. Rekabet gücümüz artacak, bu kalite ve rekabet
avantajı elimizdeki tüm tesisleri uluslararası arenada
kullanılabilir hale getirecektir.

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM
When computer and automation brought out in
1980s, industrial sector in the world becomes very happy. They said “there is no need for human being; everything will be carried out by computers and machines.
But it didn’t happen so, because
high-level educated human resources are needed to operate
these high-level machines and
computers. So machines are not
sufficient, personnel to operate
them are needed. Correct employee may change the future
of a firm incredibly; there are
many examples for the matter
concerned. A trained and qualified employee ensures that production is carried out at highest
level (high efficiency, low cost).
An employee working in quality
department ensure that production is carried out in accordance
with right quality criteria before any fault arises out. A
finance- and economy-based is well acquainted with
global markets and ensure that right thing is purchased
or sold at right time. Employee working in R&D is the
future and insurance of the firm. It is the most important
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1980'lerde bilgisayar ve otomasyon ortaya çıktığında
dünyadaki sanayi sektörü çok sevinmişti. Artık insana
gerek kalmadı; her şeyi bilgisayarlar ve makineler yapacak demişlerdi. Ancak olmadı, çünkü bu üst düzey
makineleri, bilgisayarları kullanabilmek için de yine üst düzey yetişmiş insan kaynağı gereksinimi
doğdu. Yani makineler yetmiyor,
onları çalıştıracak elemanlara ihtiyaç var. Doğru bir eleman, bir
firmanın geleceğini inanılmaz şekilde değiştirebiliyor; bunun sektörde pek çok örneği var. Eğitimli
ve nitelikli bir eleman, öncelikle
üretimin en üst seviyede (yüksek
randıman, düşük maliyet) gerçekleşmesini sağlar. Kalite biriminde çalışan bir eleman, hata
henüz gerçekleşmeden doğru
kalite kriterine sahip üretimin yapılmasını sağlar. Finansman ve
ekonomi kökenli bir eleman, dünya piyasalarını tanır ve
doğru zamanda doğru alımın veya satışın yapılmasını
sağlar. AR-GE'de çalışan eleman firmanın geleceği ve
sigortasıdır. Bu yüzyıldaki en önemli insan kaynağıdır.
Lojistik elemanınız doğru ve uygun nakliyeden başlaya-
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human resource in this century. Your logistics personnel
ensure that the whole process is carried out correctly
starting with true and appropriate transportation.
Firms should consider very well what I will say now. First
firms are growing up very quickly in this sector and they can’t
fit now under a tree. So you may manage this magnitude with
right elements. Institutionalize but don’t become clumsy. On
the other hand production and production lines were important 50 years before now. But production hasn’t been so important now, management skill, R&D, finance, logistics skills
and human resources become important. Rules of the game
will be so in the following century. The ones not to obey them
will go out of play. 1% now means big figures, qualified labor
force may transform this 1% to earnings.

rak tüm sürecin doğru gerçekleşmesini sağlar.
Şimdi söyleyeceklerimi firmalar çok dikkate almalıdır.
Birincisi, firmalar bu sektörde çok hızlı büyüyor ve bir
fil gibi artık ağacın altına sığmıyor. Yani bu büyüklüğü
ancak doğru elemanlarla yönetebilirsiniz. Kurumsallaşın ancak hantallaşmayın. Diğer husus ise; bundan 50
yıl önce üretim ve üretim hatları önemliydi. Ancak artık
üretim çok önemli olmaktan çıkmıştır, şimdi yönetim
becerisi, AR-GE, finansman, lojistik beceri, insan kaynağı önemli hale gelmiştir. Oyunun kuralları bu yüzyıl
için bu şekilde olacaktır. Buna uyamayanlar maalesef
oyun dışı kalacaktır. Sektörde şu an %1 büyük rakamları ifade etmektedir, kalifiye insan gücü bu %1'i kazanca çevirebilecektir.

Doç. Dr. Harun DIRAMAN
Previously there is no doubt that a R&D difference arise
out in the sector. It may lead to make current energy consumption in the mills effective, to ensure maximum flour efficiency with minimum energy, to assess byproducts in most
productive way, to obtain flour from different wheat intended
for different purposes, to minimize the effect of flour industry
on environmental pollution and to develop new methods in
removing wash water, powder and foreign particles and to
ensure sustainable quality in flour in accordance with the
needs of market. They may be achieved with trained personnel. Trained and qualified labor force should be able to
know what to do and to make a decision. It may be possible for them with an education program where students
are familiar with the material, see and live possible problems
and they may act practically as if they are in a mill.

Öncelikle sektöre bir AR-GE farklılığının geleceği şüphesiz. Değirmenlerdeki mevcut enerji kullanımının efektif hale getirilmesi,
hammadde yani buğdaydan en düşük enerji kullanımı ile maksimum un randımanının sağlanması ve yan ürünlerin en verimli
şekilde değerlendirilmesi, farklı buğdaylardan farklı amaçlara
hizmet edebilecek nitelikte un elde edilmesi, un sanayinin çevre kirliliğine etkisinin minimize edilmesi, örneğin yıkama suyu,
toz ve yabancı maddelerin giderilmesinde yeni yöntemler geliştirilmesi gibi... Ayrıca piyasa ihtiyacına göre unda kalite sürekliğinin sağlanması... Bunlar eğitimli personelle başarılabilecek
konulardır. Eğitimli ve kalifiye iş gücü de, ne yapılması gerektiğini bilen ve karar verebilen nitelikte olmalıdır. Bu da, öğrencilerin materyali tanıyacak, muhtemel problemleri bizzat görüp
yaşayacak ve pratikte bir değirmelerin içinde olduğu gibi bir
program içerisinde eğitim almalarıyla mümkündür.

Henk FLIPSEN
Labor force is not an advantage actually it is a condition
to be an effective firm.

İşgücü bir avantaj değildir aslında; daha çok etkili bir firma olmanın koşuludur.

How do you consider the development in milling training in both Turkey and world? In
your opinion do you experience a sufficient development in the number of the institutions providing training fort he matter concerned and the efficiency of trainings?
Değirmencilik eğitimi konusunda gerek Türkiye’deki gerekse dünyadaki gelişimi
nasıl değerlendiriyorsunuz? Son 10 yılda bu konuda eğitim veren kurum sayısında
ve eğitimlerin etkinliğinde sizce yeterli bir gelişme yaşadınız mı?
A. Rıfat HEKİMOĞLU
We know that machinery manufacturers producing flour
machines especially in Europe and proving the performance of their machines in the sector in the world have
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Özellikle Avrupa’da, un fabrikası makinesi üreten ve dünyada makinalarının sektördeki performansını ispatlamış makine
üreticilerinin, uzun yıllardır kendi bünyelerinde değirmencilik
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milling schools within their body for long years.
Milling department has been established at both Industrial Vocational High School and Selcuk University in
Konya in the last 30 years but they have been closed
due to the lack of sufficient source and interest. They
were re-stimulated in Gaziantep University and Necmettin Erbakan University in last five years and studies were
initiated in order to meet the need of flour industry for
qualified personnel.

okullarına sahip olduğunu biliyoruz.
Türkiye’de ise son 30 yıl içerisinde Konya’da hem Endüstri Meslek Lisesinde hem de Selçuk Üniversitesi bünyesinde değirmencilik bölümü açılmış ancak yeterli kaynak ve
ilgiyi bulamadığından kapanmıştır. Son beş yıl içerisinde
de Gaziantep Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile bu bölümler tekrar canlandırılmış ve un sanayinin
nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için çalışmalar başlatılmıştır.

Prof. Dr. Selman TÜRKER
Unfortunately we are not successful in this respect.
Milling sector is one of the significant sectors of the world
and country and Konya. But milling sector is made up
of the members with low educational level that we have
described as self-educated. In this sense it is very difficult to consider our position.
In our examinations our plants
are seen to fall behind and be
unproductive. This productivity
increase may be performed by
personnel with sufficient technical information based on measurable standards. Especially
production at standard quality is
one of the important problems.
It is very important also to follow the technical developments
in the world. Moreover this sector should be an area where we
become leader rather than following the world. In last 10 years
milling sector hasn’t gone ahead
and fallen behind in last 10 years. Existing departments
providing training for the matter involved were closed.
The fact that milling sector has a low capacity usage and
this sector is not promoted since there are more mills
than enough is one of factor causing this process. But
the fact that investments are not promoted for milling
sector and that sufficient personnel are not trained for
this area should be differed from each other. This sector
is an area where we are strong and area where we are
present and will be present with qualified personnel. If we
don’t reinforce this area, we may become incapable of
maintaining our current position. But if we maintain sustainable development, we may continue to go our way in
machinery production, machinery and flour exportation
and marketing our information and experience. If we consider that our country has reached capacity saturation
point, new investments may not be made but existing capacity may be used completely with qualified personnel
and this may affect our export opportunities positively.
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Maalesef bu hususta başarılı değiliz. Değirmencilik sektörü dünyanın, ülkemizin, özellikle de Konya'nın önemli
sektörlerinden. Ancak değirmencilik sektörü, çoğunlukla
alaylı olarak tanımladığımız, eğitim düzeyi düşük sektörlerimizden. Bu manada ne durumda olduğumuzun değerlendirilmesi de bir hayli
zordur. Yaptığımız incelemelerde maalesef tesislerimizin
etkinlik olarak çok geride
ve verimsiz olduğunu görüyoruz. Bu verim artışı, ölçülebilir standartlara dayalı
olarak ancak yeterli teknik
bilgiye sahip personel ile
yapılabilir. Özellikle standart
kalitede ürün üretimi, önemli sorunlardandır. Dünyadaki teknik gelişmeleri takip
edebilmek de çok önemlidir. Kaldı ki bu sektör bizim
dünyayı takip edeceğimiz
değil, öncü olacağımız bir
alan olmalıdır. Son 10 yılda değirmencilik sektörü iletişim
ve eğitim alanında ileriye değil, geriye gitmiştir. Eğitim
veren mevcut bölümler de kapandı. Burada; değirmencilik sektörünün kapasite kullanımının düşük olması, ihtiyaçtan fazla değirmen bulunması sebebi ile bu sektörün teşvik edilmemesi, bu süreci doğuran etkenlerden
biri. Ancak değirmen yatırımının teşvik edilmemesi ile bu
alana eleman yetiştirilmemesi, birbirinden çok farklı kavramlar ve birbirinden ayırt edilmesi gerekiyor. Bu sektör
bizim güçlü olduğumuz bir alan ve iyi elemanlar ile dünyada var olduğumuz ve olacağımız alan. Bu alanı takviye
etmezsek, mevcut durumumuzu dahi koruyamayacak
hale düşebiliriz. Ama gelişmede sürekliliği sağlarsak
hem makine üretiminde, makine ve un ihracatında, hem
de bilgi ve tecrübemizi pazarlamada yolumuza devam
edebiliriz. Ülkemizin kapasitede doyuma ulaştığını düşünürsek, yeni yatırım yapılmayabilir ama iyi elemanlar ile
mevcut atıl kapasitenin tamamı kullanılır hale getirilebilir,
ihracat imkânlarımız tetiklenebilir.
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Prof. Dr. Mustafa BAYRAM
There is a great supply in education. But there are some
troubles about the ones desiring to take and demanding
this education. Engineers of this sector are not provided
sufficiently by the departments of Food Engineering, Mechanical Engineering and Electrical and Electronic Engineering. Finance, logistics, marketing and economy departments are offered by universities. Personnel who will
operate the mill in factory and perform its maintenance
constitute the main problem. So it is a problem about intermediate staff. It is difficult to find technician for the matter
concerned. Interest of young people in this area is very
low. In this context departments are open in the faculties
and vocational high schools in Turkey. Scholarships are
awarded also for it.

Eğitim konusunda hep büyük arz var. Ancak, bu eğitimi almak isteyen, talep edenler konusunda sorunlar var. Bu sektörün mühendisleri Gıda Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği bölümlerinden yeterince sağlanmaktadır. Finansman, lojistik, pazarlama, ekonomi
kısımları da üniversitelerce sağlanabilmektedir. Temel
sıkıntı fabrikanın içinde değirmeni çalıştıracak, bakımını yapacak elemanlardır. Yani, ara eleman sorunudur.
Tekniker, teknisyen bulmakta sıkıntılar yaşanmaktadır.
Bu alana gençlerin ilgisi çok düşüktür. Bu bağlamda
Türkiye'de üniversitelerin fakültelerinde, meslek yüksekokullarında bölümler açık durumdadır. Burslar da
verilmektedir.

Doç. Dr. Harun DIRAMAN
It is not possible to say that sufficient development is
experienced in our country in spite of the positive developments in the world. Only two programs opened newly
may be considered as a promising development. As I
said before these milling programs are service should be
more practical. However international aspects should be
considered absolutely.

Dünyada değirmencilik eğitimi konusunda olumlu gelişmeler
olmasına karşın ülkemiz için genel olarak yeterli bir gelişme
yaşandığı söylenemez. Sadece iki programın açılmış olması ümit verici bir gelişme olarak görülebilir. Ülkemizde faaliyetteki bu değirmencilik programlarının daha önce de ifade
eğitim gibi pratik yönünün daha ağır olması gerekir. Bunun
yanında mutlaka uluslararası boyutu da ilave edilmelidir.

Henk FLIPSEN
It varies from country to country. Sufficient training is
available in Netherlands but I hope that it is developed also
in other countries. Our specialty may assist others in establishing such an organization.

Bu ülkeden ülkeye değişir. Hollanda’da yeterli eğitim
mevcut ancak bunun diğer ülkelerde de gelişmesini umuyorum. Bizim uzmanlığımız, diğerlerinin de böyle bir organizasyon oluşturmasına yardımcı olabilir.

A milling program was opened within the body of two vocational high schools in
order to give specific education for milling other than food engineering departments. How do you comment this program?
Türkiye’ de gıda mühendisliği bölümleri dışında değirmenciliğe özel eğitim vermek
amacı ile iki yüksek okul bünyesinde değirmencilik programı açıldı. Bu programla
ile ilgili yorumlarınız nelerdir?
A. Rıfat HEKİMOĞLU
An academic program was established in 2012-2013
academic year at Gaziantep University Naci Topçuoğlu
Vocational High School. Another one is opened upon
the request of private sector and non-governmental
organizations within the body of Necmettin Erbakan
University. A protocol was signed between Necmettin
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A. Rıfat HEKİMOĞLU: Bu konuda akademik olarak
Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek
Okulu’nda, 2012 -2013 eğitim öğretim yılında bir program açılmıştır. Bir diğeri ise Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ) bünyesinde, özel sektör ve STK’ların
talebi üzerinde açılmıştır. NEÜ Seydişehir Meslek Yük-
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Erbakan University, Central Anatolian Flour Industrialist Association and Chamber of Commerce of Konya,
Chamber of Industry of Konya, Konya Commodity Exchange and TUSAF ( Turkish Flour Industrialists’ Federation) on 08.06.2015 for opening a two-year milling (flour
and flour products) within the body of NEÜSeydişehir
Vocational High School.
Milling departments initiated in vocational and technical schools subordinated to the Ministry of National Education are very important for the ones who desire to get
an early start in business and don’t want to take education in university. I think that education to be provided in
technical high schools will be an important start for the
ones who desire to carry them to higher levels for the
matter involved. I think that this approach will support
flour industry for the gap of trained personnel.
8 regional flour industrialists’ associations and TUSAF
as an umbrella organization of these associations render
service together for institutional growth and development
of our sector and contributions to national economy.
Even though there are about 750 flour factories in our
country, the fact that there is not any institution providing training for this area is an important deficiency. The
fact that related programs are initiated in the vocational
high schools of our two universities is of great importance, because most important target of these programs
is to meet the gap of qualified technical personnel with
sufficient information and skills needed by our sector.
Such initiatives are desired to become widespread and
develop in our country.

sek Okulu bünyesinde 2 yıllık değirmencilik (un ve un
mamulleri) teknolojisi programı açılması için Necmettin
Erbakan Üniversitesi ve Orta Anadolu Un Sanayicileri
Derneği ile birlikte Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi
Odası, Konya Ticaret Borsası ve TUSAF (Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu) arasında 08.06.2015 tarihinde
protokol imzalanmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek ve teknik liselerde değirmencilik bölümlerinin başlatılması da, üniversite
eğitimi almak istemeyip iş hayatına erken başlamak isteyenler için önem arz etmektedir. Aynı şekilde bu konuda
kendilerini üniversitede daha da ileri seviyeye taşımak
isteyenler için teknik liselerdeki bu eğitimin önemli bir
başlangıç olacağını düşünüyorum. Bu yaklaşımın un sanayisinin yetişmiş personel açığını daha çok destekleyeceğini düşünmekteyim.
Ülkemizde sektörü temsil eden 8 adet bölgesel un sanayicileri derneği ve bu derneklerin çatı kuruluşu olan
TUSAF; hem kurumsal anlamda sektörümüzün büyümesi
ve gelişmesi hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması
amacıyla birlikte hizmet etmektedir. Ülkemizde yaklaşık
750 civarında un fabrikası olmasına rağmen bu alana dönük eğitim veren program olmaması büyük bir eksikliktir.
Bu konuda derneklerimizin yoğun talebi üzerine iki üniversitemizin yüksekokulunda bu programların başlatılması büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu programların en
önemli hedefi sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yeterli bilgi
ve beceriye sahip nitelikli teknik personel açığının karşılanmasıdır. Bu girişimlerin ülkemizde daha da yaygınlaşması ve gelişmesi arzulanmaktadır.

Doç. Dr. Harun DIRAMAN
Some positive steps are seen to have been taken in
recent years for milling training in our country. Two programs established in Gaziantep University and Konya
Necmettin Erbakan University may be shown as an
example. These programs are found
suitable to be developed in the light
of previous experiences. Especially
international aspects of these programs are considered promising.
Members of national flour sector and
flour sector in neighboring countries
had better benefit from these training
programs. This and similar programs
should be supported absolutely by
sufficient and experienced academician staff and shouldn’t be disconnected with sector. Programs to be
opened had better be located within
the areas where wheat production
and mills are concentrated.
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Ülkemizde değirmencilik eğitimi konusunda son yıllarda
olumlu bazı atılımların yapıldığı görülmektedir. Gaziantep Üniversitesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
bünyesinde açılan iki program buna örnek gösterilebilir. Bu
programların daha önceki deneyimlerin
ışığında geliştirilmesinin uygun olacağı
düşünülmektedir. Özellikle bu programların uluslararası ayağının olması ümit verici
görülmektedir. Ulusal düzeyde un sektörünün ve komşu ülkelerdeki un sektörü
mensuplarının da bu eğitim programlarından yararlandırılması isabetli olacaktır.
Bu ve benzer programlar mutlaka yeterli
ve deneyimli akademisyen kadro ile desteklenmeli ve sektörden kopuk olmamalıdır. Açılacak olan programların, buğday
üretiminin ve değirmenlerin yoğun olduğu
bölgelerde olması da isabetli olacaktır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda
Mühendisliği lisans programlarında
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Course of Cereal Processing Technology should be instructed during two periods in Food Engineering undergraduate program in Afyon Kocatepe University. Furthermore Course of Cereal Processing Technology is instructed
in the associate degree program of food technology in the
vocational school of our university. Students see some
experimental applications in some respects within the
bounds of possibility, they complete their education with
company visits. One high capacity grinding mill for experimental studies and texture analysis device which may render service partially in cereal sector are available in Food
Control Research and Application Center.

da Tahıl İşleme Teknolojisi dersi iki dönem olarak verilmektedir. Ayrıca üniversitemizin meslek yüksekokuluna
ait gıda teknolojisi ön lisans programında, Tahıl İşleme
Teknolojisi dersleri verilmektedir. Öğrenciler mevcut
imkânlar ölçüsünde bazı konularda deneysel uygulamalar görmekte olup, işletme ziyaretleri ile eğitimlerini
tamamlanmaktadır. Aynı zamanda üniversite bünyesinde bulunan ve halen müdürlük görevinde bulunduğum Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde
de deneysel çalışmalar için bir adet yüksek kapasiteli
öğütme değirmeni ve hububat sektörüne kısmi olarak
hizmet verebilen tekstür analiz cihazı bulunmaktadır.

How flour industry may contribute to the development of milling training?
What is the role of flour industry in combining theocratical training with practice?
Un endüstrisi değirmencilik eğitiminin geliştirilmesine nasıl katkı sağlayabilir? Özellikle
teorik eğitimin pratikle birleştirilmesi noktasında un endüstrisine düşen görev nedir?
A. Rıfat HEKİMOĞLU
The purpose of the applications implemented within
the cooperation of private sector
and university is to ensure that students taking theoretical education in
the school reinforce their information with practice through practical
trainings and internship in factories.
But since we are in information
era, new information is obtained
and applied every new day. We will
learn all together most up-to-date,
latest Technologies and systems by
following innovations continuously
without being contented with the
information obtained. Curriculum
in the school is intended to provide education theoretically during 3 days of the week
and by turns during 2 days in flour industry and during
2 days in machinery industry within the scope of the
protocol that as OAUS association we have concluded
with Necmettin Erbakan University for the department of
milling ( flour and flour products). Our flour industry fulfills the duties and responsibilities falling into its share.

Özel sektör-üniversite iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamaların amacı şudur: okulda teorik
eğitim alan öğrencilerin, fabrikalarda uygulamalı eğitim ve
staj yaparak bilgilerini pratikle
güçlendirmeleri ve bu konuda
tam bilgiye sahip olmalarıdır.
Ancak çağımız bilgi çağı olduğundan, her yeni gün, yeni
bilgiler edinilmekte ve uygulanmaktadır. Edinilen bilgi ile
yetinilmeden sürekli yenilikleri
takip ederek en güncel, en
ileri teknoloji ve sistemleri hep
birlikte öğreneceğiz. OAUS
Derneği olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi ile değirmencilik (un ve un mamulleri)
teknolojisi bölümü için yapmış olduğumuz protokol anlaşması kapsamında, okuldaki eğitim müfredatı haftanın
3 günü teorik, 2 günü dönüşümlü olarak un sanayinde,
2 günü ise makine sanayinde eğitim verilecek şekilde
düzenlenmiştir. Un sanayimiz bu konuda üzerine düşen
görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Henk FLIPSEN
Flour industry may support schools and education
centers by sending new students. Industry may make o
contribution by offering internship opportunities to students and by providing education opportunity to young
professionals to be employed in our industry.
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Un endüstrisi okulları ve eğitim merkezlerini, yeni
öğrenciler göndererek destekleyebilir. Endüstri, öğrencilere staj, endüstrimizde çalışacak genç profesyonellere ise eğitim imkânı sağlayarak katkıda bulunabilir.
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What would you like to add fort he matter concerned?
Bu konu ile ilgili eklemek istedikleriniz nelerdir?
A. Rıfat HEKİMOĞLU
I think that the initiation of process launched first at Gaziantep and Konya in necessary cities and regions as
immediate as possible will make a great contribution to
our sector. However the fact that our educated young
people will be employed in this way will make a contribution to solve the unemployment problem in our country. I wish that the goals of productivity and efficiency
are accomplished in the flour sector as an important
industry field.
would like to take this occasion to thank the Presidents
and Lecturers of Gaziantep University and Necmettin Erbakan University, presidents and managers of the nongovernmental organizations like KSO, KTO, KTB and
TUSAF which provide full support to this project together
with our association. We would like to thank dear managers of your magazine and institution to discuss this respect by attaching importance to it.

Gaziantep ile Konya’da başlayan bu sürecin tüm ülkemizde ihtiyaç olan illerde ve bölgelerde de bir an önce
başlatılmasının sektörümüze büyük katkı sağlayacağını
düşünüyorum. Aynı zamanda eğitimli gençlerimize de
istihdam olanağının sağlanacak olması, ülkemizin işsizlik sorununa da çözüm aşamasında katkı sağlayacaktır.
Ülkemizin önemli bir sanayi kolu olan un sanayi sektöründe, verim ve etkinliğin arttırılması hedefine ulaşmasını
diliyorum.
Bu kapsamda Gaziantep Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörlüklerine, öğretim görevlilerine,
bu konuya desteklerini esirgemeyen ve derneğimizle birlikte bu projeye destek olan KSO, KTO, KTB ve TUSAF
gibi STK’ların başkanlarına ve yöneticilerine teşekkür
ederim. Ayrıca bu konuya önem göstererek derginizde
yer verdiğiniz için derginizin ve kurumunuzun sayın yöneticilerine de teşekkür ederiz.

Henk FLIPSEN
We would like to lend assistance to young people for the things that they
want to carry out in their animal feed studies. We offer them scholarship opportunities and we give a hand to some organizations to provide education for students and workers. We have assisted young feed
professionals to organize congress with students and employees of our
industry every year for 40 years. In this way we create a network for feed
community and young professionals.
Gençlerin hayvan yemi çalışmalarında gerçekleştirmek istediklerine destek
olmak istiyoruz. Burs imkânı sağlıyoruz ve bazı organizasyonlara öğrenciler ve çalışanlar için eğitim sunmaları konusunda yardımcı oluyoruz. 40
senedir her yıl, genç yem profesyonellerinin endüstrimizin çalışanları ve
öğrencilerle birlikte kongre hazırlamasına yardımcı oluyoruz. Bu sayede
yem-topluluğu ve genç çalışanlar ağı yaratıyoruz.
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Full support by TFIF to Turkish
educational campaign
...................................................................................

Türkiye’deki eğitim atağına
TUSAF’tan tam destek
Günhan ULUSOY, TFIF: “Together with educational institutions, we, as industrialists, have huge responsibility in order to ensure optimum use of labor potential and to provide employment opportunities for
the young population towards a better future. Please remember that educational investment in the
sector will have a notable place in national economy.”
Günhan ULUSOY, TUSAF: “Türkiye’nin dünya lideri olduğu bir sektörde sahip olduğu iş gücü
potansiyelinin en iyi şekilde kullanılması, genç nüfusun önünde geleceğini kurabileceği bir kapı
daha açılması konusunda biz sanayicilere ve eğitim kurumlarına önemli bir görev düşmektedir.
Unutulmamalıdır ki sektöre yönelik bu eğitim yatırımının getirisi de ülke ekonomisinde önemli bir
yere sahip olacaktır.”
In Turkey, 700 flour mills are active and production attains 12 million tons; moreover, the labor potential makes
the country one of the leaders in flour milling sector all
around the globe. TFIF (Turkish Flour Industrialists’ Federation) is established in 2004 in order to ensure bet-
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700 un fabrikasının aktif olarak çalıştığı ve fiili üretimin 12
milyon tonu bulduğu Türkiye, aynı zamanda dünya genelinde de sahip olduğu iş gücü potansiyeliyle un değirmenciliği
sektörünün liderlerinden biri konumunda. Türk halkının kaliteli beslenmesi yolunda çalışmalar yapmak, un sanayi ve
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ter quality diet for Turkish public and to defend rights
of shareholders within flour industry and sector; today,
the federation is representative of its 8 member associations, as well as of Turkish flour industry, in national and
international area. In this issue, we host Günhan Ulusoy,
TFIF President, to talk about overview of Turkish agriculture and flour sector, qualified labor requirements in
milling and education programs for specific training on
milling in Turkey.

sektör paydaşlarının haklarını korumak üzere 2004 yılında
kurulan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu TUSAF, federasyon altyapısını oluşturan 8 derneğin ve Türk un sanayinin, ulusal ve uluslararası platformlardaki temsilcisi. TUSAF Başkanı Günhan Ulusoy ise bu ay dergimizin konuğu
oldu. Ulusoy ile Türkiye’nin tarım ve un sektörünün genel
görünümü, değirmenciliğin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücü
sorununu ve Türkiye’de değirmenciliğe özel eğitim vermek
amacıyla kurulan eğitim programlarını değerlendirdik.

Mr. Ulusoy, could you please inform us a little about
agriculture and flour sector? What can you say, in light
of your impressions and observations, about the qualified labor requirement in milling sector and the effects
of this deficiency? What are the problems and losses
of the industry due to untrained labor?
Agriculture plays a vital part in economic and social
development in Turkey, like all around the world. Agriculture continues to effectively fulfill its mission within
national economy. Agricultural sector constitutes 8%
of national income and 22% of employment, and has
both economic and social aspects due to direct relation
between food cultivation and diet. Agriculture concerns
entire population with regard to high active population
and labor, its contribution to national income; besides, it
provides industrial sectors with raw material and capital,
helps forming and protecting healthy environment, establishing and sustaining ecological balance.

Sayın Ulusoy, öncelikle tarım ve un sektörünün genel
görünümü hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Değirmencilik sektörünün kalifiye iş gücü sorununun boyutları ve
sektöre etkileri hakkında kendi izlenimlerinizden edindiğiniz kadarıyla neler söyleyebilirsiniz? Eğitimsiz iş gücü
nedeniyle sanayinin yaşadığı sorunlar ve kayıplar neler?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarım sektörü ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük önem arz
etmektedir. Tarım, ülke ekonomisinde üstlendiği misyonu
etkin bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Milli
gelirimizin yaklaşık %8’ini ve istihdamın %22’sini oluşturan tarım sektörü; gıdaların üretimi ve beslenme ile doğrudan ilgisi, aktif nüfus ve işgücünün yüksek değerler göstermesi, ulusal gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı
hammadde ve sermaye yanında sağlıklı çevrenin oluşması ve korunması, ekolojik dengenin kurulması ve sürdürülebilirliği açısından tüm ülke halkını ilgilendiren ekonomik
ve sosyal bir sektör olma özelliğini korumaktadır.

Flour sector is directly influential on millions of people including farmers, bakers, relevant employment and consumers. In Turkey, there are 700 active flour plants. Actual production is about 12 million tons. When it comes
to capacity utilization, Turkey has a rate of 45%, whereas
the figure is 65% for the world.

Un sektörü, çiftçisiyle, fırıncısıyla, yarattığı istihdamı ve tüketicisiyle birlikte milyonlarca kişinin hayatını doğrudan etkilemektedir. Türkiye’de 700 un fabrikası aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye fiili üretimi yaklaşık 12 milyon tondur. Kapasite
kullanımında dünya ortalaması % 65 iken bu oran Türkiye
için % 45’tir.

Turkey has a young population. The employable population increases year by year; therefore, the employment opportunities and qualities require diversification
in parallel with rising labor. Policies, which will enhance
vocational training and encourage employment, should
dominate. Requirements for vocational and technical
training, as well as efforts for employment and training in
this respect, are important for our sector. An analysis on
labor indicators in sector reveal that the percentage of
vocational school and high school graduates is very low.

Türkiye’nin hem genç bir nüfusa sahip olması hem de çalışabilir yaştaki nüfusunun her yıl artış göstermesi, artan işgücüne paralel istihdam fırsatlarının ve kalitesinin çeşitlendirilmesini gerektirmektedir. Mesleki eğitimi geliştirecek ve istihdamı
artıracak politikalar öncelikli olmalıdır. Mesleki ve teknik eğitime ihtiyaç ve bu ihtiyaçlara göre istihdam ve eğitim planlamasının yapılmasına yönelik çalışmalar, sektörümüz için
önem arz etmektedir. Sektörümüzde, işgücü göstergeleri
incelendiğinde meslek okulu ve yüksekokulu mezunlarının
istihdamdaki payının düşük olduğu görülmektedir.

Which domains, do you think, most require qualified
labor in milling industry? What would be possible advantages and contributions of well-trained and qualified labor to the sector?
The sector can enjoy huge progress if training in vocational high schools is planned in consideration of national and international occupational standards, skill and

Değirmencilik sanayinde kalifiye iş gücü ihtiyacının en
fazla olduğu alanlar sizce hangileri? Eğitimli ve kalifiye iş gücünün sektöre getireceği avantajlar ve katkılar
neler olacaktır?
Ulusal ve uluslararası meslek standartları göz önünde bulundurularak meslek yüksekokullarında eğitimin planlanması,
beceri ve yetkinliklerin yeterince şeffaflaştırılması, objektif bir
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competencies attain sufficient transparency, an objective assessment and evaluation system is established,
competence in foreign language is ensured, newcomers
are provided with internship possibilities for professional
experience and preparation of relevant certificates of
graduation.
How do you see the developments in milling training in
Turkey? Can we talk about a satisfactory development
in last 10 years with respect to a number of relevant
educational institutions and trainings?
In the past, Turkey underwent positive and negative
experiences regarding the training and incorporation
of qualified employees in milling sector. We witnessed
several times when educational departments, oriented
at our sector, were established and unfortunately shut
off. At international level, both sector shareholders and
nongovernmental organizations establish institutes under academic approach for sector-related training.
In comparison with international standards, Turkish vocational and technical education has many deficiencies
when it comes to adapting to market requirements,
technological changes and local needs. Unfortunately,
we lack an administrative level in which all shareholders
are involved for common decision making and governance at high school or college level. As a result, our
educational system cannot grow individuals whom the
industry needs, who can practice their knowledge with
due skills.
Apart from food engineering departments, milling
programs are established within 2 colleges in Turkey.
What do you think about these programs? Can the
programs or their training standards compete at international level? In light of these experiences, what
would be your brief message for Turkish educational
institutions?
In this respect, we are happy that the vocational schools
in Turkey are established pursuant to their foreign counterparts and follow their curricula. Accordingly, TFIF signed
a protocol with Kansas State University and Gaziantep
University Vocational School. We plan to provide students
and current professionals at plants with new educational
opportunities in terms of diversification of technical assistance and training. Flour and Bakery Products Technologies Program within Necmettin Erbakan University in
Konya, aka the silo of Turkey, is established through collaboration between private sector and university. The advisory board consists of academicians, as well as representatives of sector, including employers and specialists.
The curriculum is created by mentioned advisory board,
and intends to establish well-trained employees in line with
requirements of private sector.
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ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması, yabancı dil yeterliliğinin sağlanması, bu doğrultuda staj imkânlarıyla sektörde tecrübe elde etmeleri ve mezuniyet belgelerinin düzenlenmesiyle sektörümüz çok ciddi ilerlemeler kaydedecektir.
Değirmencilik eğitimi konusunda Türkiye’deki gelişimi
nasıl değerlendiriyorsunuz? Son 10 yılda bu konuda
eğitim veren kurum sayısında ve eğitimlerin etkinliğinde sizce yeterli bir gelişme yaşandı mı?
Türkiye, geçmişte, değirmencilikte kalifiye çalışan yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması konusunda sektörel
eğitimin varlığı ile alakalı iyi ve kötü tecrübeler yaşamıştır.
Sektörümüze yönelik eğitim bölümlerinin açılması ve kapanmasına maalesef birkaç defa şahit olduk. Uluslararası
boyutta gerek sektör paydaşlarının, gerekse sivil toplum
kuruluşlarının destekleriyle akademik boyutta ve sektöre
özel eğitimlerin verildiği enstitüler oluşturulmuştur.
Uluslararası standartlara göre değerlendirildiğinde sektörümüzde Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim sistemi
piyasa ihtiyaçlarına, teknolojik değişime ve yerel ihtiyaçlara uyum sağlama bakımından birçok eksiklikleri olan bir
yapıdadır. Maalesef, gerek lise düzeyinde gerekse yüksekokul seviyesinde meslek okullarında tüm paydaşların yer
aldığı, kararların ortak katılımla alındığı ve yönetişimi esas
alan bir yönetim modeli bulunmamaktadır. Bu yüzden eğitim sistemimiz sanayimizin ihtiyaç duyduğu, bilgisini uygulayabilen ve beceri sahibi bireyleri yetiştirememektedir.
Türkiye’de gıda mühendisliği bölümleri dışında, değirmenciliğe özel eğitim vermek amacıyla 2 yüksekokul
bünyesinde değirmencilik programı açıldı. Bu programlarla ilgili yorumunuzu alabilir miyiz? Bu program
ve eğitimleri uluslararası boyutta değerlendirmeniz
mümkün mü? Bu tecrübeler ışığında Türkiye’deki eği-
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tim kurumlarına vermek istediğiniz özet mesajı bizimle
paylaşır mısınız?
Bu çerçevede, bizi sevindiren husus ülkemizde açılan meslek
yüksekokullarının yurt dışı örnekleri dikkate alınarak hazırlanmış
olması ve o okulların müfredatının takip ediliyor olmasıdır. Bu
kapsamda, Kansas Devlet Üniversitesi-Gaziantep ÜniversitesiMeslek Yüksek Okulu ve TUSAF olarak bir protokol anlaşması
yapmış bulunmaktayız. Bu konuda, teknik yardım ve eğitimin
çeşitlendirilmesi üzerine önümüzdeki dönemlerde gerek öğrencilerimiz gerekse üretim tesislerindeki profesyonellerimize
yönelik yeni eğitim imkânlarını sunmayı planlıyoruz. Türkiye’nin
buğday ambarı olarak nitelendirilen Konya’da hizmet veren
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller
Teknolojisi Programı da özel sektör – üniversite işbirliği ile kurulan ve danışma kurulunu öğretim görevlileri ve bu sektörün
temsilcileri olan işveren ve uzmanların oluşturduğu bir değirmencilik programıdır. Müfredatın bu danışma kurulu tarafından
oluşturulduğu programda, özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik
eğitimli iş gücünün tesis edilmesi amaçlanmaktadır.
Together with educational institutions, we, as industrialists, have huge responsibility in order to ensure optimum
use of labor potential and to provide employment opportunities for the young population towards a better future, especially in a sector dominated by Turkey. Please
remember that educational investment in the sector will
have a notable place in national economy.
How can flour industry and Turkish Flour Industrialists’
Federation (TFIF) contribute to improvement of milling training? What can the flour industry do regarding
combination of theory with practice? What part can
TFIF play in this respect?
As Turkish Flour Industrialists’ Federation, we are aware
of the importance of education, collaboration between
universities and industry, as well as of technology and
qualified employment. Accordingly, we will support
training for providing the sector with continuous qualified employment through sustainable policies.
Therefore, we are aware of how valuable the present
Flour and Bakery Product Technologies Program within
Naci Topçuoğlu Vocational School in Gaziantep University is, just as the new Flour and Bakery Product Technologies Program at Konya Necmettin Erbakan University. We are completely convinced that flour industrialists
and sector stakeholders will support both the programs
and students, in collaboration with our federation.
Students in these programs will be granted internship
opportunities; they will become the future of sector
thanks to accurate experiences. Consequently, our enterprises will make up for the lack of employees with
competent background and experiences. Combining
their academic knowledge with assistance of flour in-
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Türkiye’nin dünya lideri olduğu bir sektörde sahip olduğu
iş gücü potansiyelinin en iyi şekilde kullanılması, genç nüfusun önünde geleceğini kurabileceği bir kapı daha açılması konusunda biz sanayicilere ve eğitim kurumlarına
önemli bir görev düşmektedir. Unutulmamalıdır ki sektöre
yönelik bu eğitim yatırımının getirisi de ülke ekonomisinde
önemli bir yere sahip olacaktır.
Un endüstrisi ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
(TUSAF) değirmencilik eğitiminin geliştirilmesine nasıl katkı sağlayabilir? Özellikle teorik eğitimin pratikle
birleştirilmesi noktasında un endüstrisine düşen görev
nedir? TUSAF bu konuda nasıl rol oynayabilir?
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu olarak, eğitimin,
üniversite-sanayi işbirliğinin, teknoloji ve nitelikli istihdam konularının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz ve bu konuda sürdürülebilir politikalarla sektörümüze
sürekli kalifiye istihdam sağlanması hususunda eğitimin
desteklenmesine inanmaktayız.
Dolayısıyla, şu anda eğitime başarı ile devam eden Gaziantep Üniversitesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
“Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi” programı ile bu yıl yeni
eğitime başlayan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı’nın kıymetinin bilincindeyiz. Bu konuda, un sanayicilerimizin ve sektör paydaşlarımızın; federasyonumuz ile birlikte, bu programları ve
yetişen öğrencileri destekleyeceklerine inancımız tamdır.
Bu bölümde öğrenim gören öğrencilere sağlanacak staj
imkânıyla, değirmencilik sektörünün geleceği olacak arkadaşlarımız, meslekte tecrübe kazacaklardır. Bu sayede
işletmelerimiz gereken altyapı ve tecrübeye sahip çalışan
eksikliğini kapatabilecek ve bu programda yetişen öğrenci-
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dustrialists, the students, who are raised in these programs, will take firms steps forward in becoming the
much needed qualified individuals in the sector.

ler, üniversitede edindikleri bilgi ve birikimleri un sanayicilerinin yardımıyla pekiştirip sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye
eleman olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerdir.

Finally, let’s talk about recent activities by Turkish
Flour Industrialists’ Federation? Do you plan any
meeting between vocational schools and sector in
the following days?
We ceaselessly follow national and international developments in flour industry; besides, by means of associations, we keep informing our members with respect to
sector-related legislation, industry-specific and economic assessment reports, trade, incentives and supports.

Son olarak, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun
son dönem faaliyetlerinden söz eder misiniz? Önümüzdeki dönemde meslek yüksekokulları ve sektörün
buluşması hususunda planlarınız var mı?
Un sanayi sektörüyle ilgili gelişmeleri ulusal ve uluslararası
düzeyde takip ederken, dernekler aracılığıyla üyelerimizi
de sektöre yönelik mevzuat, istatistik, sektörel ve ekonomik değerlendirme raporları, ticaret, teşvik ve desteklere
yönelik konularda bilgilendirmeye devam etmekteyiz.

In this respect, the federation collaborates with Ministry of
Food, Agriculture and Livestock and Turkish Grain Board
(TMO) above all, as well as with Ministry of Economy and
Ministry of Customs and Trade; besides, our organization
conducts effective studies and researches together with
senior specialists and technical experts. Joint meetings
are held and participation in conferences is ensured in
order to improve relations with other nongovernmental
organizations and international institutions.

Bu çerçevede, federasyonumuz başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
işbirliği yapmakta, birlikte hem üst düzeydeki kadrolar hem
de teknik uzmanlarla yoğun olarak çalışmalar yürütmektedir.
Diğer sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında ise ortak toplantılar düzenlenmekte ve konferanslara katılım sağlanmaktadır.

We need qualified labor for the future of sector; therefore, we have to keep up and develop Flour and Bakery
Product Technologies (Milling) Programs within Gaziantep University Naci Topçuoğlu Vocational School and
Konya Necmettin Erbakan University Food Processing
Department.
To that end, we will enrich our contributions to vocational
schools through TFIF 12th International Congress and Exhibition to be held in Belek, Antalya, between March 31
and April 3, 2016. This year, the exhibition will focus on
“Global Trade and Milling Technologies.” We will be happy
to host dear academicians and students at the congress.
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Sektörümüzün geleceği için eğitimli işgücüne ihtiyacımız
var, bu nedenle eğitim vermekte olan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu ve Konya
Necmettin Erbakan Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Un
ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Programlarını
ayakta tutmak ve onları geliştirmek zorundayız.
Bu amaçla meslek yüksekokullarımıza katkılarımızı, her yıl
gerçekleştirdiğimiz ve bu sene de 12.’si 31 Mart-3 Nisan
2016 tarihlerinde Belek Antalya’da düzenlenecek olan
“Global Ticaret ve Değirmen Teknolojileri” temalı TUSAF
12.Uluslararası Kongre ve Sergisi ile daha da zenginleştireceğiz. Kongremizde değerli hocalarımız ve öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız.
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Learning center for future leader millers:
MOROCCAN MILLING TRAINING INSTITUTE
.........................................................................................................................

Geleceğin lider değirmencileri için eğitim merkezi:

FAS DEĞİRMENCİLİK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Being one of the rare institutions in Africa and Middle East, which train expert millers in milling and wheat/flour quality control, Moroccan Milling Training Institute (IFIM) is aiming to be the
training center both for milling industry and the entire grain industry in addition to be one of a
kind for 20 years.
Değirmencilik ve buğday/un kalite kontrolünde Afrika ve Orta Doğu’nun uzman teknisyenler yetiştiren nadir kurumlarından biri olan Fas Değirmencilik Eğitim Enstitüsü (IFIM), 20 yıldan bu yana
türünün tek örneği olmakla birlikte, hem değirmencilik endüstrisinin hem de tüm tahıl sektörünün
eğitim merkezi olmayı hedefliyor.
Founded by Moroccan Milling Training Institute
(FNM), Office of Vocational Training and Employment
Promotion (OFPPT) and National Corn Growers’ Association (NCGA), IFIM trained over 370 mill technicians, by a curriculum designed by industry professionals, to meet the highest requirements of the
milling industry in technology, health, nutrition and
quality. IFIM Director Mahjoub Sahaba states that
there was almost no local capacity on the market at
that time and he adds: “Today, we have reached “Marocaniser” mill chef.”

1993 yılında, Fas Ulusal Değirmen Federasyonu (FNM),
Mesleki Eğitim ve İstihdam Tanıtım Ofisi (OFPPT) ve Amerikan Mısır Üreticileri Derneği (USWA) tarafından kurulan
IFIM, teknoloji, sağlık, beslenme ve kalite açısından değirmencilik endüstrisinin en büyük gereksinimini karşılamak
için bugüne kadar toplam 370 teknisyen değirmenciye,
sektör profesyonellerinin tasarladığı bir müfredatla eğitim
hizmeti verdi. IFIM Yöneticisi Mahjoub Sahaba, o yıllarda
yerel kapasitenin düşük olduğunu; yüksek maaşlarla yabancı personele ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor ve ekliyor:
“Bugün ise Faslı bir değirmen şefi yetiştirebiliyoruz.”

The mills have evolved from artisanal to modern

Değirmenler zaman içinde artizan üretimden modern
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production in time and they started to offer diversified
products through the mill chefs. Thus, the milling industry changed a lot. IFIM also supports these developments by setting up a training offer adapted to this
new context. Upgrading the mill chefs to manage a
number of parameters, namely the yield control, flour
quality, client support and after-sale warranty, Mahjoub Sahaba mentions that these would have never
been possible without the financial support of Professional millers and partners.
US Wheat Associates, a major player in the founding of this institute; France Export Cereales which is a
leading partner of The School of Bakery; The Canadian International Grain Institute (Cigi) with which IFIM
is currently developing a program to strengthen its
expertise in milling technology, durum wheat, pulses
and product upgrade; last but not least, the technology suppliers in the industry, which Bühler, Eurogerm
Morocco and the French SERA which offered, free of
charge, an automatic solution to manage the IFIM mill
can be considered among these supporters of IFIM.
Providing support for the industrial sector through
technical services and training thanks to its proven
training system, IFIM reflects its desire to be a part
of this chain in addition to its contribution to the industry. A bakery and pastry school established in
consultation with The National Federation of Bakers
- Confectioners of Morocco (FNBP) and a pasta training center with Moroccan Association of Pasta Industries and Couscous (AMIPAC) can be considered as
examples for these projects. IFIM has also organized
practical workshops to introduce the value of legume
flour. As a first in Moroccan history, it coincides with
the International Year of Pulses as announced by
United Nations.

MODERN PILOT PLANT
With a modern plant located on a land of 12.000
m2, IFIM provides a pilot plant with a capacity of 15
tons/day, a test mill, a laboratory to be used for grain
analyses, a computer laboratory with internet connection, a library, meeting room, cafeteria and playfields.
Stating that the process unit of IFIM is a model of a
commercial mill, with a capacity limited to 15 tons/
day along with training workshops, Sahaba says: “In
this unit which is based on well-structured and appropriate machines, the wheat is received and routed
top re-cleaning stage. It is eliminated from impurities
like stones, dust and others. Then comes the stage of
cleaning which allows keeping only the pure grains of
wheat. The latter is thus moistened to facilitate separation stage before being ground. The grinding phase
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üretime geçmiş ve başlarında bulunan bir şefle birlikte çok
çeşitli ürünler sunmaya başlamış. Bu sebeple değirmencilik endüstrisi büyük ölçüde değişmiş. IFIM de yeni içeriklere uyarlanabilen bir eğitim sistemi kurarak bu gelişmeleri
destekliyor. Verim kontrolü, un kalitesi, müşteri desteği
ve satış sonrası garanti hizmeti gibi birçok parametreyi
yönetmek için “değirmen şefliği” mesleğini geliştirdiklerini
belirten Mahjoub Sahaba, tüm bunların profesyonel değirmencilerin ve ortaklarının maddi desteği ile başarıldığını
belirtiyor.
Enstitünün kuruluşunda önemli bir oyuncu olan ABD
Buğday Ortakları (US Wheat Associates); fırıncılık okulunun
önde gelen ortaklarından Fransa Tahıl İhracatı (France Export Céréales); IFIM’in değirmen teknolojileri, durum buğdayı, bakliyat ve ürün geliştirme uzmanlığını güçlendirmek
için hali hazırda beraber bir program yürüttüğü Kanada
Uluslararası Tahıl Enstitüsü (Cigi); sonuncusu ancak belki
de en önemlisi, Bühler gibi endüstriyel teknoloji tedarikçileri
ve hiçbir ücret talep etmeden IFIM’in değirmeni için otomatik çözümler sunan Eurogerm Morocco ve Fransız firma
SERA, IFIM’in destekçileri arasında sayılabilir.
Kendini kanıtlamış eğitim sistemi sayesinde, teknik hizmet ve eğitim yoluyla endüstriyel sektöre destek sağlayan
IFIM, sektöre sağladığı desteğin yanı sıra yeni projelerle de
bu zincirin bir parçası olmayı amaç ediniyor. Fas Ulusal Fırıncılar-Şekerlemeciler Federasyonu (FNBP) danışmanlığında
kurulan unlu mamuller okulu ve Fas Makarna ve Kuskus Endüstrisi Derneği (AMIPAC) ile birlikte kurulan makarna eğitim
merkezi bu projelere örnek gösterilebilir. IFIM aynı zamanda
bakliyat ununun değerini tanıtmak için uygulamalı atölye çalışmaları da organize etmiş. Bunun Birleşmiş Milletler tarafın-
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dan ilan edilen Uluslararası Bakliyat Yılına denk gelmesi de
Fas için bir ilk olma özelliği taşıyor.

MODERN PİLOT TESİS
12.000 m2’lik bir arsa üzerinde en modern tesislere ev
sahipliği yapan IFIF, 15 ton/gün kapasiteli bir pilot tesis,
test değirmeni, tahıl analizleri yapılabilecek bir laboratuvar, internet bağlantısı sağlanmış bilgisayar laboratuvarı,
kütüphane, toplantı odası, kafeterya ve spor alanları gibi
imkanlar sunuyor.

comprises two main steps: milling and the converting
process which allows obtaining the end-flour. Please
recall in this context that IFIM has a mixed mill allowing the grinding of soft and durum wheat.”

THE GEM OF IFIM:
PROFESSIONAL LABORATORY
IFIM Director Mahjoub Sahaba says that IFIM previously had just one laboratory dedicated to the different needs of training and he adds: “Following the
various regulatory requirements for sanitary quality
of foods, the control of this data has become paramount for all sectors. With this idea, the Professional
laboratory of IFIM has been established for remunerations for milling and cereal industries. The laboratory
is accredited ISO 17 025 and has been recognized
by the National Office for Food Safety (ONSSA). The
laboratory is also open for end products such as bakery products, pasta and couscous. Thanks to these
services, IFIM will be a training and research center
for grain industry by establishing the bridge between
various links in the sector.”

TRAINING AT INTERNATIONAL LEVEL
Due to its importance in milling industry, IFIM has
always shared its expertise whether at national or international level. A lot of training seminars were organized for Moroccans and foreigners. Sahaba says:
“This is also the 10th year we receive millers coming
from African countries like Senegal, Ivory Coast, Gabon, Burkina Faso, Madagascar and Congo for trainings in wheat milling, wheat processing and quality
assessment methods.”

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

IFIM’in proses ünitesi, özel eğitim atölyeleri ve kapasitesi
15 ton/gün ile sınırlı ticari bir değirmene örnek teşkil ettiğini
belirten Sahaba, üretimle ilgili şu bilgileri aktarıyor: “İyi yapılandırılmış uygun makinelerle işleyen bu ünitede, buğday
değirmenden içeri alınır ve ön temizleme bölümüne iletilir.
Burada taş, toz ve diğer kirlerden arındırılır. Sonrasındaysa
yalnızca saf buğday tanelerini tutmayı sağlayan temizleme
aşaması gelir. Bu ikinci aşamada buğdayın öğütülmeden
önceki ayırma (separasyon) aşamasını kolaylaştırmak için
tavlama işlemi yapılır. Öğütme aşaması ise iki temel adımda gerçekleşir: değirmencilik ve nihai unu elde etmeyi sağlayan dönüştürme prosesi. Burada IFIM’in yumuşak buğday ve durum buğdayının öğütülmesine izin veren karma
bir değirmeni olduğunu hatırlatmakta fayda var.”

IFIM’İN MÜCEVHERİ:
PROFESYONEL LABORATUVAR
IFIM Yöneticisi Mahjoub Sahaba, IFIM’in daha önce, eğitimin farklı dalları için kullanılacak yalnızca bir laboratuvarı
olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Gıdaların hijyenik kalitesi
için düzenlenen yasal gerekliliklerden sonra bu tip verilerin
kontrolü tüm sektörler için son derece önemli hale gelmiştir. Bundan hareketle, değirmencilik ve tahıl endüstrisinde
yapılacak değerlendirmeler için IFIM profesyonel laboratuvarı kurulmuştur. Laboratuvar, ISO 17 025 ile akredite edilmiştir ve Gıda Güvenliği Ulusal Bürosu (ONSSA) tarafından
kabul edilmiştir. Laboratuvar aynı zamanda fırıncılık/unlu
mamuller, makarna ve kuskus gibi nihai ürünlere de açıktır.
IFIM, tüm bu hizmetler aracılığıyla eğitim ve tahıl endüstrisi
araştırma merkezi haline gelerek tahıl endüstrisindeki çeşitli halkaları birbirine bağlayan bir köprü görevi görüyor.”

ULUSLARARASI DÜZEYDE EĞİTİM
Özellikle de değirmencilik endüstrisindeki öneminden
dolayı, IFIM tahıl endüstrisinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uzmanlığını paylaşıyor. Faslılar ve yabancılar için birçok eğitim semineri düzenleniyor. Sahaba, “10
yıldır buğday değirmenciliği, buğday işleme ve kalite değerlendirme yöntemleri alanında Senegal, Fildişi Sahilleri,
Gabon, Burkina Faso, Madagaskar ve Kongo gibi Afrika
ülkelerinden gelen değirmencilere eğitim veriyoruz. Ayrıca, yerel eğitim için de uzman eğitimcilerimizle birlikte
hareket ediliyoruz.” diyor.
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Importance of Education
in Milling Business
.......................................................

Değirmencilikte
Eğitimin Önemi
Mehmet Şerif GÜLTAY
Şevsan Un San. Tic. Aş
gultayserif@gmail.com

“I see no obstacles to prevent us from being the the leader in the flour exportation in the next 1520 years. However, preserving the leadership position is much more difficult than becoming one.
The infrastructure of qualified manpower must be robust and there shouldn’t be any shortage in
terms of personnel in order to manage this process well and to ensure sustainability. Considering
the future and survival of our sector, continuity notion in terms of qualified manpower, contribution
to employment, well-being and the country; it will be appeared that milling engineering departments must urgently be opened.”
“Önümüzdeki 15-20 yıllık süre zarfında un ihracatında lider olmamamız için hiçbir sebep göremiyorum. Ancak lider kalmak, lider olmaktan çok daha zor bir süreç. Bu süreci iyi yönetmek ve
sürdürülebilir kalıcı bir liderlik için de nitelikli iş gücünün altyapısı sağlam olmalı ve kalifiye elemen
sıkıntısı yaşanmamalıdır. Sektörümüzün geleceği ve bekası, nitelikli iş gücünde süreklilik olgusu,
istihdama sağlanacak katkı, toplumun refahı ve ülke ekonomisine katkı düşünüldüğünde değirmen
mühendisliği bölümlerinin ivedilikle açılması gerektiği anlaşılacaktır.”
Even though milling seems to be the simple operation of turning the wheat being poured in between two stones into flour at
once, it is indeed a complicated process including the necessary parts of physics, chemistry, food, agriculture, machinery
and electricity engineering and business and capital management units such as management and economy. Additionally,
turning wheat into flour in the direction of the data obtained from
comprehensive analyses and within the frame of accommodation of sustainable food safety paying regard to hygiene, sanitation and the health of the society, by making it subjected to
various processing is a part of this complicated process.

62

March • Mart 2016

Değirmencilik iki taşın arasına dökülen buğdayın bir
defada un olabilmesi gibi gözükse de aslında fizik, kimya, gıda, ziraat, makine ve elektrik mühendisliklerinin un
üretimi için gerekli olan kısımları ile işletme ve iktisat gibi
iş ve sermaye yönetimi bilgilerini de kapsayan komplike
bir süreçtir. Bunun yanı sıra hijyen, sanitasyon ve toplum
sağlığı gözetilerek, sürdürülebilir gıda güvenliği çerçevesinde ve yapılan kapsamlı analizlerden elde edilen veriler
doğrultusunda, buğdayın çeşitli proseslerde işleme tabi
tutularak una dönüştürülmesi de bu komplike sürecin bir
parçasıdır.
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Adjustment of the heat emerging due to the pressure
arising out of the weight of millstone and the frictional
force of rotating stone; manual heat check only by observing without any laboratory devices and operation with
the sound of rotating stone; grooving main and auxiliary
channels into stone with the knowledge specialised workers; design of crushing and flour houses (mirror); getting
minimum and maximum cycles under control without
transmission and differential by calculating the strength of
water or wind and turning the wheat into flour at once...
These are the evidence that branches of engineering underpinned the art of milling having its origins in ages ago.
The source of inspiration of many engineering branches is
presumably milling.
Executors of milling, the most long-established and oldest art of the world, are called miller or flour master. Millers
having been handing artistic acquisitions down from generation to generation and updating their knowledge have
brought milling to the position it deserves.

Değirmen taşının ağırlığından doğan basıncın ve dönen taşın sürtünme kuvvetiyle oluşan ısının ayarlanması;
laboratuvar cihazı olmadan sadece gözlemleyerek, elle
ısı kontrolü yapılması ve dönen taşın sesiyle çalışılması;
ustalık bilgisiyle ana ve yavru kanalların taşlara çekiçle
açılması; kırma ve un evlerinin (ayna) tasarımı; suyun ya
da rüzgârın gücü hesaplanarak taşın minimum ve maksimum devirlerinin şanzıman ve diferansiyel olmaksızın
kontrol altına alınması ve buğdayın tek seferde un haline
getirilmesi… Bunlar, mühendislik dallarının asırlar öncesinde değirmencilik sanatının temelini oluşturduğunun
delilidir. Mühendislik dallarının birçoğunun ilham kaynağı
da muhtemelen değirmenciliktir.
Dünyanın en eski ve en köklü sanatı olan değirmenciliği
icra eden kişilere değirmenci ya da un ustası denilmektedir. Çağlardan beri bu ustaların sanatsal kazanımlarının
kuşaktan kuşağa aktarılması ve bilgilerin sürekli güncellenmesi, değirmenciliği hak ettiği yere taşımıştır.

MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF OCCUPATIONAL EDUCATION
Milling education is an important issue which must be
handled very quickly and independently. Education in milling, which is the most important branch of the industry
based on agriculture, has unfortunately not been comprehensively handled from the bottom and resolved assertively. Even if food, agriculture, chemical, mechanical
and electrical engineers in a flour factory, flour masters
are necessary. Unless absolute and permanent solutions
can be revealed in terms of milling education, dependency
on flour masters will proceed. Inasmuch as, flour masters
risen from the ranks know and are able to apply the parts
of the engineering branches that I mentioned, necessary
for flour production. Yet, an engineer graduated from one
of the engineering branches mentioned above is educated
with the information provided within the frame of the curriculum of the faculty he graduated. Little of the engineering information he receives throughout his education life
has something to do with milling directly because education he is provided with is general; not related to milling,
flour and bread production.
Just as an engineer graduated from one of the engineering
faculties successfully steps into the flour factory, he would
start to be trained from masters and personnel with no academic titles on the business, laboratory or all of the processes as if he starts the school all over again. This is undesirable.
Since there is not any authority to audit the people to provide
the engineer with education, he will receive vague replies
most of the time. He may also never receive any answers.
Even if we assume that everyone in the factory will internalise
displaying friendship, it is not possible to expect the engineer
to succeed under these conditions. No one can give orders

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Değirmencilik eğitimi başlı başına ivedilikle ele alınması
gereken çok önemli bir konudur. Tarıma dayalı sanayinin
en önemli kolu olan değirmencilikte eğitim, ne yazık ki
temelden ele alınıp kesin olarak çözüme kavuşturulamamıştır. Bir un fabrikasında gıda, ziraat, kimya, makina ve
elektrik mühendisleri istihdam edilse bile, un ustalarına
hala ihtiyaç vardır. Değirmencilik eğitimine kesin ve kalıcı
çözüm yolları bulunmazsa, un ustalarına olan bağımlılık
devam edecektir. Zira çekirdekten yetişme un ustaları,
belirtmiş olduğum mühendislik dallarının un üretimi için
gerekli olan kısımlarını biliyor ve başarı ile uygulayabiliyorlar. Oysaki yukarıda belirtmiş olduğum mühendislik
dallarından birinden mezun olan bir mühendis, sadece
mezun olduğu fakültenin müfredat programı çerçevesinde verilen bilgilerle eğitilip mezun olmaktadır. Öğrenim
hayatı boyunca almış olduğu mühendislik bilgilerinin çok
az bir bölümü doğrudan değirmencilikle ilgilidir çünkü almış olduğu eğitim geneldir; değirmencilik, un ve ekmek
üretimi ile ilgili değildir.
Mühendislik fakültelerinin birinden başarıyla mezun olmuş bir mühendis, un fabrikasından içeri girdiği an, sanki
okula yeni başlıyormuş gibi, işletmede, laboratuvarda ve
tüm proseslerde hiçbir akademik unvanı olmayan usta ve
personelden eğitim almaya başlayacaktır. Bu sakıncalı bir
durumdur. Zira mühendisin eğitim ve bilgi alacağı kişileri
denetleyen bir makam olmadığı için, çoğu zaman kaçamak cevaplar alacaktır. Hiç cevap alamayacağı zamanlar
da olabilir. Fabrikada bulunan herkesin babacanlık gösterip mühendisi özümseyerek kabul ettiği varsayılsa bile
bu şartlarda mühendisten başarı beklemek mümkün olmayacaktır. Hiçbir kimse bir sanatı ya da bir işi öğrendiği
kişi veya kişilere ita amirliği yapamaz, emir veremez; emir
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to people thanks to whom he learns an art or a business;
even if he has something done with an order, it will neither
be productive nor stable. It is necessary that en engineer is
educated in the job he will perform and acquaint himself with
all of the issues and processes in the factory including management in order to prevent such problems from emerging
and for him to contribute to the business and the country by
climbing up the success ladder.
Exact solution to this problem in this regard is opening
milling engineering programs whose curriculum covers
flour, flour products and bread production. Students to be
accepted into these programs receiving high points must
be in a restricted number and trained in English. The biggest problem of our flour masters, who represent our qualified manpower and we export to world countries, is foreign
language. Mills, factories and workshops producing bread
machines must definitely be established in campuses of
milling engineering departments to be opened. Students
must be allowed to be specialised in technical and mechanical subjects with workshop and machinery training
they will receive in the first two years of their education in
these factories. It must be ensured that they master the
subjects and processes with an applied training in the last
two years of their education again in flour and bread factories to be established within the faculty campus.

LABORATORY EDUCATION
IN MILLING BUSINESS
One of the indispensable processed of milling engineering is the laboratory education. Subjects required to be
taught to prospective engineers are:
a) Preliminary analyses
b) Physical analyses
c) Physco-chemical analyses
d) Enzyme balance optimisation
e) Rheological balance optimisation
f) Coordination and compatibility of enzyme balance
and rheological balance
g) Test production
Chemical fertilizers are vacated on fields to receive more
products and well waters are polluted due to the use of
these chemical fertilizers. This is the reason why macro
nutrition values acquired from wheat is high and enzyme
values giving dough the characteristic of being able to become bread are low. Since the taste, flavour and nutritional
values of bread produced from dough with the shortness
of micro nutrition and enzyme are poor and their shelf lives
are short, breads are not completely consumed. This is the
real reason why the society demands hot bread. Serious
amounts of breads are wasted each day simply because of
this. Breads in which the coordination and compatibility of
enzyme balance and rheological balance is accommodated
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verip iş yaptırsa bile o işten verim ve istikrar beklenemez.
Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması ve yeni göreve başlayan bir mühendisin başarı basamaklarını hızla tırmanarak işletmeye ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilesi
için yapacağı işle ilgili eğitim alması, fabrikada işletmecilik
dahil tüm konu ve proseslere hakim olması gerekir.
Bu bağlamda sorunun kesin olarak çözümü, eğitim
müfredatı un, unlu mamuller ve ekmek üretimini kapsayan
değirmen mühendisliği programlarının açılmasıyla mümkün olacaktır. Bu bölümlere yüksek puanla sınırlı sayıda
alınacak öğrencilere İngilizce eğitimi verilmelidir. Dünya
ülkelerine ihraç ettiğimiz ve nitelikli insan gücümüzü temsil eden un ustalarımızın en büyük sıkıntıları yabancı dildir. Açılacak değirmen mühendisliği bölümlerinin yerleşkelerinde mutlaka değirmen ve ekmek makinaları üreten
fabrika ve atölyeler kurulmalıdır. Eğitimin ilk iki yılında bu
fabrikalarda öğrencilere atölye ve makine eğitimi verilerek
öğrencilerin teknik ve mekanik konularda uzmanlaşmaları sağlanmalıdır. Yine fakülte yerleşkesi içine kurulacak
olan un ve ekmek fabrikalarında, eğitimin son iki yılında
uygulamalı olarak üretim eğitimi verilerek mühendislerin
konulara ve proseslere hakim olması sağlanmalıdır.

DEĞİRMENCİLİKTE LABORATUVAR EĞİTİMİ
Değirmen mühendisliğinin olmazsa olmaz proseslerinden biri de laboratuvar eğitimidir. Burada mühendis
adaylarına öğretilmesi gereken konular şöyledir:
a) Ön analizler
b) Fiziksel analizler
c)Fiziko-kimyasal analizler
d) Enzim denge optimizasyonu
e) Reolojik denge optimizasyonu
f) Enzimik denge ile reolojik denge koordinasyonu ve uyumu
g) Test üretimi
Zira daha fazla mahsul alma amacı ile ekin tarlalarına
kimyevi gübreler boca edilmekte; bu kimyevi gübrelerin kullanımı yüzünden kuyu suları kirlenmektedir. Sulanan tarlalardan elde edilen buğdaylarda makro besin
değerlerinin yüksek, mikro besin değerleri ve hamura
ekmek olabilme özelliğini kazandıran enzim değerlerinin
ise düşük olmasının sebebi budur. Mikro besin ve enzim eksikliği olan unlarla üretilen ekmeğin tadı, lezzeti,
aroması ve besin değeri eksik; raf ömrü ise kısa olduğu
için ekmek tümüyle tüketilmemektedir. Toplumun sıcak
ekmeğe yönelik talebinin asıl sebebi de budur. Sırf bu
sebepten dolayı her gün ciddi miktarda ekmek israf edilmektedir. Enzimik denge ile reolojik denge koordinasyonu ve uyumu sağlanan unlarla üretilen ekmeklerin, raf
ömürleri daha uzun olur ve beğenilerek tüketildikleri için
ekmek israfı önemli miktarlarda azalmaktadır. Bu açıdan, değirmen mühendisliği buğday ve ekmek tasarrufu
bağlamında da önemlidir.
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have longer shelf lives and the waste is reduced in significant amounts because they are consumed with pleasure.
From this perspective, milling engineering is also important
in terms of wheat and bread saving.

CAREER OPPORTUNITIES
Subjects such as management, economy, human resources, public relations, health, hygiene, sanitation and innovation must be included in the curriculums of milling engineering departments considering the possibility that graduates
will also serve as the senior managers at enterprises they
will work. Graduates of milling engineering departments may
serve as the general manager, business manager, production manager, laboratory superior, purchase specialist, flour
production superior, packing and dispatch superior, R&D
and innovation superior at flour factories. While they can take
work as a business manager, production manager, production superior, dough specialist, laboratory superior and process superior at bread factories, they can also be employed
in similar positions in the field of flour products.

QUALIFIED PERSONNEL
FOR PERMANENT LEADERSHIP
Our country is one of the leading countries in the world in
terms of flour exportation due to its geopolitical and strategic position. Should the developments in the world continue
this way or similarly, I don’t see any obstacles to prevent
us from being the leader in the flour exportation in the next
15-20 years. However, preserving the leadership position is
much more difficult than becoming one. The
infrastructure of qualified manpower must be
robust and there shouldn’t be any shortage
in terms of personnel in order to manage this
process well and to ensure sustainability. Two
pleasant incidents occurred in 2015. Söke Un
was purchased by a British firm and Ulusoy
was offered to public. As is known, an Indonesian firm made a serious investment in the
flour industry of our country. Interpreting all of
these developments accurately, it is likely to
have new foreign investors in this or next year.
Among the issues that foreign investors care
is qualified manpower. Considering the future
and survival of our sector, continuity notion in
terms of qualified manpower, contribution to
employment, well-being and the country; it
will be appeared that milling engineering departments must
urgently be opened. For this reason, our expectation from
the Ministry of Agriculture, the Ministry of Industry and Commerce, universities, TUSAF and producers of bread and flour
products is in this direction. At this occasion, I memorialize
our loyal and hard working flour masters who served for our
serve for years with mercy and gratitude and wish success
and good luck to new generation milling engineers.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

KARİYER İMKANLARI
Değirmen mühendisliği bölümlerinde, mezunların görev
alacakları işletmelerde üst düzey yöneticilik yapacakları da göz önünde bulundurularak, işletme, iktisat, insan
kaynakları, halkla ilişkiler, sağlık, hijyen, sanitasyon ve
inovasyon gibi konular eğitim müfredatı içine mutlaka
yerleştirilmelidir. Değirmen mühendisliğini başarı ile bitiren mühendisler un fabrikalarında genel müdür, işletme
müdürü, üretim müdürü, laboratuvar sorumlusu, satın
alma uzmanı, un üretim sorumlusu, paketleme ve sevk
sorumlusu, AR-GE ve inovasyon sorumlusu olarak görev alabilirler. Ekmek fabrikalarında ise işletme müdürü,
üretim müdürü, üretim sorumlusu, hamurkar, laboratuvar
sorumlusu ve proses sorumlusu olarak görev alabilen
mezunlar, unlu mamuller alanında da benzer pozisyonlarda istihdam edilebilmektedir.

KALICI LİDERLİK İÇİN KALİFİYE ELEMAN
Ülkemiz jeopolitik ve stratejik konumuyla un ihracatında dünya ülkeleri arasında ön sıralardadır. Dünyadaki
gelişmeler mevcut haliyle veya buna yakın bir şekilde
ederse, önümüzdeki 15-20 yıllık süre zarfında un ihracatında lider olmamamız için hiçbir sebep göremiyorum. Ancak lider kalmak, lider olmaktan çok daha zor
bir süreç. Bu süreci iyi yönetmek ve sürdürülebilir kalıcı
bir liderlik için de nitelikli iş gücünün altyapısı sağlam
olmalı ve kalifiye elemen sıkıntısı yaşanmamalıdır. 2015
yılında değirmencilik sektöründe iki güzel gelişme yaşandı. Söke Un bir İngiliz firması tarafından satın alındı
ve Ulusoy Un halka arz edildi.
Bilindiği gibi daha önce de Endonezyalı bir firma ülkemizin
un sanayisine ciddi bir yatırımda bulunmuştu. Tüm bu gelişmeleri doğru okuduğumuz
zaman bu yıl veya önümüzdeki yıl içinde sektörümüzde yeni
yabancı yatırımcılar görme ihtimalimiz kuvvetlenecektir.
Yabancı yatırımcının dikkat
ettiği önemli konulardan biri de
nitelikli iş gücüdür. Sektörümüzün geleceği ve bekası, nitelikli
iş gücünde süreklilik olgusu, istihdama sağlanacak katkı, toplumun refahı ve ülke ekonomisine katkı düşünüldüğünde
değirmen mühendisliği bölümlerinin ivedilikle açılması gerektiği anlaşılacaktır. Bu sebeple Tarım Bakanlığı, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı, üniversiteler, TUSAF, ekmek ve unlu
mamulleri üreticilerinden beklentimiz de bu doğrultudadır.
Sektörümüze yıllarca hizmet etmiş vefalı emektar un ustalarını, rahmet ve minnetle anarken, yeni nesil değirmen
mühendislerine de başarı ve muvaffakiyetler diliyorum.
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For competent, responsible and innovative professionals:

CHOYAL SCHOOL OF MILLING
TECHNOLOGY

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

Yetkin, sorumluluk sahibi ve inovatif profesyoneller için:

CHOYAL DEĞİRMEN TEKNOLOJİSİ OKULU

Choyal School of Milling Technology emphasizes all round development of our trainees. Our aim
is not only at producing professionals in the Flour Milling Industry but also worthy citizens of our
great country, aiding in its overall progress and development. Therefore, we develop in our trainees the technical expertise, management abilities and professional versatility required in today’s
knowledge based economy.
Öğrencilerinin her açıdan gelişim göstermesi yönünde çaba sarf eden Choyal Değirmen Teknolojisi
Okulu, yalnızca un değirmenciliği endüstrisine profesyonel yetiştirmeyi değil, aynı zamanda genel
ilerleme ve gelişmeye destek olarak ülke için kıymetli bireyler de yetiştirmeyi amaçlıyor. Okul, bu sebeple, öğrencilerinin teknik uzmanlığını, yönetim becerilerini ve günümüzün bilgi tabanlı ekonomisinde ihtiyaç duyacakları profesyonel yeteneklerini de geliştirecek bir eğitim programı sunuyor.
Choyal School of Milling Technology (CSMT) is under the guidance of SVIPL (Shri Vishvakarma (Emery
Stones) Industries Pvt. Ltd. The organization is aimed at
promoting purposeful skill oriented technical education
for those who are already involved in the Milling Industry
in India. Offering quality in almost all fields of the industry CSMT carries its 44 years of experience in flour mills
and emery stones to milling technology training with
global criteria. Supported with world class machinery
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Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Pvt.
Ltd. öncülüğünde kurulan Choyal Değirmen Teknolojisi
Okulu (CSMT), hâlihazırda Hindistan’daki değirmencilik
endüstrisinde görev alanlar için beceriye dayalı teknik
eğitim vermeyi amaçlıyor. Endüstrinin neredeyse tüm
alanlarında üstün nitelikler sunan CSMT, un değirmenleri ve zımpara değirmen taşlarındaki 44 yıllık deneyimini
küresel kıstaslarla değirmencilik teknolojisi eğitimine taşıyor. Dünya standartlarında makineler ve son teknoloji
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and state-of-the-art equipment, the training program
was designed with the idea of advanced technology,
up-to-date production processes and well-trained human resources.

COMPETENT, RESPONSIBLE,
AND INNOVATIVE PROFESSIONALS
Choyal School of Milling Technology (CSMT) vision is to
serve the multi-faceted needs of the Flour Milling Industries as well as corporate in particular, and society in general, through Education, Training and Research. CSMT
will ensure the quality of its programs through the careful focusing of its resources in the areas of Flour Milling.
CSMT seeks to develop competent, responsible and innovative professionals in the Flour Milling Industry. Choyal
School of Milling Technology (CSMT) emphasizes all round
development of our trainees. Our aim is not only at producing professionals in the Flour Milling Industry but also
worthy citizens of our great country, aiding in its overall
progress and development. For this reason, we develop in
our trainees the technical expertise, management abilities
and professional versatility required in today’s knowledge
based economy.

ekipmanlarla desteklenen eğitim programı ileri teknoloji,
güncel üretim prosesleri ve iyi eğitimli insan kaynakları
fikrinden yola çıkarak tasarlanmış.

YETKİN, SORUMLULUK SAHİBİ
VE İNOVATİF PROFESYONELLER
Eğitim ve araştırmalarla, hem kurumsal hem de genel
olarak toplumsal ihtiyaçları ve un değirmenciliği endüstrisinin çok yönlü ihtiyaçlarını karşılama vizyonuyla hareket eden Choyal Değirmen Teknolojisi Okulu (CSMT),
mevcut kaynaklarını un değirmenciliği alanına dikkatli
bir şekilde aktararak eğitimin kalitesi konusunda teminat sağlıyor. CSMT, un değirmenciliği endüstrisine yetkin, sorumluluk sahibi ve inovatif profesyoneller yetiştirme amacını taşıyor. Öğrencilerinin her açıdan gelişim
göstermesi yönünde çaba sarf eden Choyal Değirmen
Teknolojisi Okulu, yalnızca un değirmenciliği endüstrisine profesyonel yetiştirmeyi değil, aynı zamanda genel
ilerleme ve gelişmeye destek olarak ülke için kıymetli bireyler de yetiştirmeyi amaçlıyor. Okul, bu sebeple,
öğrencilerinin teknik uzmanlığını, yönetim becerilerini ve
günümüzün bilgi tabanlı ekonomisinde ihtiyaç duyacakları profesyonel yeteneklerini de geliştirecek bir eğitim
programı sunuyor.

A FULLY-EQUIPPED TRAINING CENTER
Providing not only theoretical knowledge but also focus on practical knowledge of using the state-of-the-art
products and teaching aids by well-trained and qualified
trainer, CSMT is aware of the importance of sophisticated
machinery and equipment to keep pace with the developments elsewhere in the world. It also demands a team of
teaching staff who have acquired theoretical and practical knowledge to equip the trainees to act independently
and to lead a team on the shop floor. In addition, CSMT
has thoughtfully built up its faculty and training facilities to
ensure that these qualities are maintained for imparting
technical training to the youth.
CSMT implements its program of technical training
through its training center and in-service training in
production center located in Saradhana District Ajmer.
Enjoying the facilities and expertise of SVIPL (Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Pvt. Ltd, Choyal
School of Milling Technology provides adequate furniture, well-maintained Classrooms with the capacity
of 50 students. It also measures equipped with analytical laboratory for testing physic-chemical attributes
of raw material and finished products. Also included
in the facilities offered in the institute are a renowned
library in the field of Food Science & Technology with
many reference books on various topics, and a fully
dedicated Computer controlled pilot Roller Flour Mill
where students get the knowledge of milling systems
as per the International and Indian Sub Continental

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

TAM DONANIMLI EĞİTİM MERKEZİ
Teorik bilginin yanı sıra son teknoloji ürünlerin, eğitimli ve kalifiyeli eğitmenlerin öğretim desteğiyle uygulamalı bilgiye de odaklanan CSMT, dünyanın başka bölgelerinde de gelişmelere ayak uydurabilecek sofistike
makineler ve ekipmanlar gereksiniminin önemini biliyor.
Öğrencilerin hem bağımsız şekilde hareket edebilecek
hem de üretim bölümüne liderlik edebilecek şekilde
eğitilmeleri gerektiğini benimseyen okul, bu amaçla
teorik ve pratik bilgisi olan eğitmenleri bünyesine katıyor. Bununla birlikte fakülte ve eğitim birimlerini de,
gençlere bu niteliklerle teknik eğitim verilmesi amacıyla
hizmete sunuyor.
CSMT, teknik eğitim programını eğitim merkezinde ve
Saradhana, Ajmer’de bulunan hizmet içi eğitim merkezinde uyguluyor. Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industrıes
Pvt. Ltd.’nin tesislerinden ve uzmanlığından faydalanan
Choyal Değirmen Teknolojisi Okulu, 50 öğrencinin kullanımına uygun şekilde hazırlanmış sınıflarda eğitim sunuyor.
Aynı zamanda hammaddenin ve nihai ürünlerin fiziksel ve
kimyasal testleri için sunulan donanımlı analitik laboratuvarlar da eğitim hizmetinin bir parçası. Kurumun çatısı altında sunulan imkânlara; gıda bilimi ve teknoloji gibi alanlarda çok sayıda referans kitabı barındıran bir kütüphane
ve öğrencilerin uluslararası ve kıtasal standartlara uygun
şekilde değirmencilik sistemlerini öğrenebilecekleri bilgisayar kontrollü bir pilot değirmen de dâhil. Öğrencilerin
başarısında etkili olan faktörlerden biri de kaliteli mater-
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Standards. High-quality
course materials are
one of the prime factors in the success of
students. CSMT provides a high standard
of learning resources
for trainees & existing
employees. Our study
material is designed by
the experienced faculties and renowned Industrial Experts. This
material enhances the
level of success ratio of
students. The students
who use these materials enjoy a more efficient learning process.
Boarding & Lodging is provided at Hostel in campus.
The institute offers various courses to cover a wide
spectrum of technical manpower through Certificate & Diploma courses. This training program offered by CSMT is
well accepted by Milling Industries & Institutes in India for
employment and higher education purposes. Aiming to be
the epitome of excellence in quality of education, CSMT
provides not only education & training but also helps students & field persons to build up their career along with the
ethical values.

yaller. CSMT, öğrenciler
ve mevcut çalışanlar için
yüksek standartta eğitim
kaynakları sunan CSMT
ders materyallerinin tasarım sorumluluğunu ise
deneyimli fakülte üyeleri
ve isim yapmış endüstri
uzmanlarına devretmiştir. Bu materyalleri kullanan öğrencilerin eğitim
süreçleri daha verimli
geçmektedir. Öğrencilerin beslenme ve konaklama ihtiyacı, kampüs
içerisinde yer alan öğrenci yurdunda sağlanmaktadır.
Kurum, sunduğu Sertifika & Diploma programıyla teknik iş
gücünün geniş bir yelpazede faydalanacağı dersler veriyor.
CSMT’nin sunduğu bu eğitim programı, gerek işe alımlarda
gerekse yüksek eğitimde değirmencilik endüstrisi ve Hindistan’daki bazı kurumlar tarafından oldukça olumlu karşılanıyor. Eğitim kalitesinde mükemmeli yakalamayı hedefleyen
CSMT, yalnızca eğitim ve öğretim sunmuyor, aynı zamanda
öğrencilere ve bu sektörün çalışanlarına kariyerlerini etik değerler çerçevesinde oluşturma konusunda yardım sağlıyor.

GENİŞ KARİYER FIRSATLARI

In the present scenario of Flour Milling Industries there
is continuous shortage of employees & worker. Most
companies in this field run a 24/7 rotating shift operation
and In the face of increased global competition it is difficult to maintain a regional pool of qualified production
employees, attractive experienced managerial staff. The
employees also have to be skillful, productive and wellinformed to increase competence, because in the field of
flour milling various new automation with food safety processes are introduced in the market and after the completion of these training Programs & Courses, a lot of good
employment opportunities are also open in the field of
Flour Milling Industry.

Günümüzde un değirmenciliği endüstrisinde kalifiye
çalışan ve işçi eksikliği yaşanıyor. Bu alandaki çoğu firma, 7/24’lük vardiyalarla çalışıyor, ancak bu firmalar için
büyüyen küresel rekabette, kalifiye üretim işçilerinden,
ilgi çekici ve deneyimli yöneticilerden oluşan bölgesel
bir havuz yaratmak oldukça zor. Aynı zamanda yetkinliği artırmak için çalışanların yetenekli, üretken ve yeterli
derecede bilgi sahibi olmaları da gerekiyor. Çünkü un
değirmenciliği alanında uygulanan çok sayıda yeni gıda
güvenliği prosesleri otomasyonu bulunuyor. CSMT’nin
verdiği bu eğitim programı, un endüstrisindeki tecrübesiz işçi ve çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor ve bu eğitim programının tamamlanmasının ardından öğrenciler için un değirmenciliği alanında
birçok yeni iş imkânı açılıyor.

We believe that knowledge and Practical training are
the needs of Industries in today’s rapidly changing World.
We have a strong links with the Blue Chip Industries
through visits. Therefore, recruitment can be done directly
by the campus and the prospective students are either
interviewed by a CSMT staff members or by a designated
representative and every effort is made to ensure that the
applicant are bona fide for the Job.

Bugünün hızla değişen dünyasında endüstrinin ihtiyaç duyduğu şeyin bilgi ve uygulamalı eğitim olduğuna
inanan Choyal Değirmen Teknolojisi Okulu, birinci sınıf
endüstrilere ziyaretler düzenleyerek güçlü bağlar kuruyor. Bu yüzden işe yerleştirme özelliği de sunan CSMT,
işe alımları doğrudan kampüste gerçekleştiriyor; aday
öğrenciler ise bu süreçte ya CSMT ekibiyle ya da belirli
temsilcilerle görüşüyor.

A WIDE RANGE OF CAREER OPPORTUNITIES
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The students who successfully complete the program may find a job in the following positions:
• Production Manager
• Head Miller
• Mill Operator
• Stone Dresser
• Lab Assistant

FOR CONFIDENT PROFESSIONALS
OF THE FUTURE
It is essential and known fact for a holistic education that
each pupil has the opportunity to develop and enjoy his particular interests and talents. For this reason, we attach a great
deal of importance to student activities at CSMT. The purpose
of these activities is to provide students with opportunities that
will help them improve their skills both inside and outside the
classroom. These activities will help to improve our strengths,
speaking and listening skills, acquire a better understanding of
modern technology, culture and so many other things, which
is why the trainees in CSMT are encouraged to take part in
co-curricular activities. These activities will boost students’
confidence and morale, and students will be able to organize
independent events and turn them into successful active participation under the curriculum. Under this, every year we arrange cultural fests, picnics and other activities that enhance
confidence and elevate morale of students.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu pozisyonlarda iş imkânı bulabiliyor:
• Üretim Müdürü
• Usta Değirmenci
• Değirmen Operatörü
• Taş Ustası
• Laboratuvar Asistanı

GELECEĞİN ÖZGÜVEN SAHİBİ
PROFESYONELLERİ İÇİN
Her bir öğrencinin kendini geliştirmesi, kişisel merakı ve
yetenekleri çerçevesinde ilgi alanları oluşturması bütüncül
eğitimin hayati bir gerçeğidir. Bu sebeple CSMT’de öğrenci
aktivitelerine önemli bir yer ayrılmaktadır. Tüm bu aktivitelerin amacı da hem sınıf içinde hem de sınıf dışında öğrencilerin yeteneklerini geliştireceği fırsatlar sunabilmek. Bu
aktiviteler öğrencilerin gücünü, konuşma ve dinleme becerilerini artıracak, modern teknolojiyi, kültürü ve diğer birçok
şeyi anlamalarına yardımcı olacak. CSMT’deki öğrencilerin
müfredattaki aktivitelere katılmaları da bu nedenle destekleniyor. Bu aktiviteler sayesinde öğrencilerin özgüveni ve
morali artacak, öğrenciler bağımsız olarak organizasyon
düzenleyip bunları müfredat dahilinde başarılı birer aktif
katılıma dönüştürebilecektir. Buna ek olarak her yıl düzenlenen kültür festivalleri, piknikler ve diğer aktiviteler de öğrencilerin moral ve güvenlerini artırabiliyor.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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An effective training model from India:

INTERNATIONAL SCHOOL
OF MILLING TECHNOLOGY

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

Hindistan’dan etkili bir eğitim örneği:

ULUSLARARASI DEĞİRMEN
TEKNOLOJİSİ OKULU

So far 34 regular courses in Flour Milling Technology have been completed and 35th is in progress. In all, 673 participants have been trained so far. These trained personnel are serving in different roller flour mills in India and in various other countries. Aiming to meet the demand for the
training on milling technologies, the school is the first of its kind in Southeast Asia.
Uluslararası Değirmen Teknolojisi Okulu, bu zamana kadar 34 eğitim dönemini tamamladı; 35.’si
ise hala devam ediyor. Bugüne kadar toplam 673 katılımcı eğitim aldı. Eğitime katılan bu personel
Hindistan’da ve diğer ülkelerde birbirinden farklı valsli değirmenlerde hizmet veriyor. Değirmencilik
teknolojileri eğitimine duyulan ihtiyacı karşılama amacı güden okul, Güney Doğu Asya’da türünün
ilk örneği olma özelliğini taşıyor.
International School of Milling Technologies (ISMT) is
an education institute that was established under CSIR
– Central Food Technological Research Institute (CSIRCFTRI). Serving the industry with its 12-month Flour Milling Technology Program, the institute was established as
part of a joint Indo-Swiss venture and Roller Flour Millers’
Federation of India project during 1981. Having started
its 35th education term on 17 August 2015, the Flour
Milling Technology Program is an effective training method that fulfills the needs of the milling industry.
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Uluslararası Değirmen Teknolojisi Okulu (ISMT), gıda
bilimleri, teknoloji ve insan kaynakları gibi alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten CSIR- Merkezi
Gıda Teknolojileri Enstitüsü’nün (CSIR-CFTRI) bünyesinde kurulmuş bir eğitim kurumu. 12 aylık Un Değirmenciliği Teknolojisi Programıyla sektöre hizmet veren kurum,
1981 yılındaki Hindistan-İsviçre girişimi ve Hindistan Un
Değirmencileri Federasyonu ortak projesinin bir parçası
olarak kuruldu. 35. Eğitim dönemine 17 Ağustos 2015
tarihinde başlayan Un Değirmenciliği Teknolojisi Progra-
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TRAINING WITH PILOT ROLLER MILL
Dedicated to meeting the need for milling technology
training for flour milling industry in India and other developing countries, the International School of Milling
Technologies (ISMT) also enjoys the status of being the
first of its kind in Southeast Asia. In ISMT, the students
are taught milling systems as per the international and
continental standards. In addition, the facilities and expertise of CFTRI with fully dedicated computer controlled pilot roller flour mill are available to students.
ISMT is also equipped with analytical laboratory for
testing physico-chemical attributes of raw material and
finished products. In addition, test baking and pilot
scale baking facilities are available for assessing quality of milled products. CSIR-CFTRI is having renowned
library in the field of Food Science & Technology which
is a National Information Center for Food Science &
Technology.

INTERNATIONAL ATTENDANCE

mı, değirmencilik endüstrisinin ihtiyaçlarına cevap veren,
etkili bir eğitim modeli niteliğinde.

PİLOT VALSLİ DEĞİRMEN İLE EĞİTİM
Hindistan’daki un değirmenciliği endüstrisinde ve gelişmekte olan diğer ülkelerde değirmencilik teknolojileri eğitimine duyulan ihtiyacı karşılama amacı güden Uluslararası Değirmen
Teknolojisi Okulu (ISMT) aynı zamanda Güney Doğu Asya’da
türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor. Öğrenciler ISMT’de
değirmencilik sistemlerini hem uluslararası hem de kıtasal standartlara uygun olarak öğreniyor. Buna ek olarak, okulda bulunan ve özel bilgisayarların kontrolündeki pilot valsli değirmen ile
CFTRI’nin tesislerinden ve uzmanlığından da yararlanabiliyorlar.
ISMT hammaddenin ve nihai ürünlerin fiziksel ve kimyasal tepkilerini test etmek için analiz laboratuvarı ile donatılmış. Buna ek
olarak, öğütülmüş ürünlerin kalitesini belirlemek için test pişirim
imkânı ve pilot pişirme tesisleri de mevcut. CSIR-CFTRI, aynı
zamanda Gıda Bilimleri & Teknoloji alanında Ulusal Bilgi Merkezi olan bir kütüphaneyi de yenileme aşamasında.

ULUSLARARASI DÜZEYDE KATILIM

So far 34 regular courses in International Flour Milling Technology have been completed and 35th is in
progress. In all, till date 673 participants including 104
from some of the other developing countries such as
Bangladesh, Cambodia, Ethiopia, Ghana, Guyana,
Jordan, Kazakhstan, Kenya, Liberia, Mongolia, Nepal,
Nigeria, Oman, Pakistan, the Philippines, Sri Lanka,
Syria, Suriname, Uganda, United Arab Emirates, Vietnam, West Indies, Yemen, Zambia, have been trained.
These trained personnel are serving in different roller
flour mills in India and in various other countries. Since
then, there have been qualitative changes in the working of these mills as per the feedback received from the
milling industry.

Uluslararası Değirmen Teknolojisi Okulu bu zamana kadar
34 eğitim dönemini tamamladı; 35.’si ise hala devam ediyor.
Bugüne kadar toplam 673 katılımcı eğitim aldı. Bunlardan
104’ü Bangladeş, Kamboçya, Etiyopya, Gana, Guyana,
Ürüdün, Kazakistan, Kenya, Liberya, Moğolistan, Nepal,
Nijerya, Umman, Pakistan, Filipinler, Sri Lanka, Suriye, Surinam, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Batı Hint
Adaları, Yemen, Zambiya gibi ülkelerden katılım sağladılar.
Eğitime katılan bu personel, Hindistan’da ve diğer ülkelerde
birbirinden farklı valsli değirmenlerde hizmet veriyor. Değirmencilik endüstrisinden alınan geri bildirime göre personelin
eğitilmesi neticesinde bu değirmenlerin çalışmasında nitelik
bazında değişimler yaşandığı gözlenmektedir.

The theory as well as practical subjects taught at
ISMT is divided into four groups namely:
• Milling and Cognate subjects: Diagram Technique,
Mill Operation, Mill Machine, Mill practice- I & II Automatic Milling practice and Cereal, Science and Baking
Technology.
• Basic Subjects: Physics, Chemistry & Mathematics
• Applied subjects: Mechanics, Electrical Technology- Theory and practical, Energy; Management, Technical Drawing, Infestation Control, Packaging; Technology, Feed Milling; Nutrition, Computer Science.
• Study Tour: Study tour to various commercial Roller Flour mills & similar industries.

ISMT’de teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler
de veriliyor. Bu dersler dört gruba ayrılıyor:
• Öğütme ve Benzeri Alanlar: Diyagram Tekniği, Değirmen Operasyonu, Değirmen Makinesi, Değirmen Uygulaması I & II, Otomatik Değirmen Uygulaması ve Tahıllar,
Bilim ve Fırıncılık Teknolojisi
• Temel Dersler: Fizik, Kimya, Matematik
• Uygulamalı Dersler: Mekanik, Elektrik Teknolojisi, Teori ve Pratik, Enerji, Yönetim, Teknik Çizim, Böceklenme Kontrolü, Paketleme Teknolojisi, Yem Değirmenciliği,
Beslenme, Bilgisayar Bilimleri
• Eğitim Turu: Ticari valsli değirmenlere ve benzer endüstrilere yapılan eğitim ziyaretleri

THE CURRENT COURSE CONTENT
AND APPLIED TRAINING
The course also includes in-plant training at ISMT
Mill (20 tons/day capacity) & Automatic Mill practical
classes; wherein each participant will be Head Miller.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

GÜNCEL DERS İÇERİĞİ
VE UYGULAMALI EĞİTİM
Okulda verilen dersler, aynı zamanda ISMT Değirmeni (20
ton/gün kapasiteli) ve otomatik değirmende yapılan uygulamalı tesis içi eğitimi de kapsamaktadır. Bu derslerde her bir
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Different Guest lecturers also attend courses on various other topics. The mill has been modernized with
the latest machinery in cleaning and grinding sections,
flour fortification, automatic flour handling and packing. The course has been gradually updated making
it effective and responsive to the needs of the milling
industry especially in developing countries of tropical
areas. The course is intended to train best technical employees that are able to handle the challenges
managing modern roller flour mills. Teaching faculty
consists of highly qualified & experienced members
drawn from CFTRI for covering different subjects for
the course.

ELIGIBILITY
The prospective students of the International School
of Milling Technology should firstly hold a bachelor’s
degree in technology, engineering, science or related
fields of universities. Senior year students may also apply by submitting their transcripts. The method of admission is based on admission score and grade point
average. Weightage may be given for experience in
flour milling/ sponsorship by flour milling industry for
a limited number of seats. If required an aptitude test
/ interview will be conducted by CFTRI. The course
fee is subject to changes for foreign students, and
the school should be contacted for details. Selected
candidates who join the course are to make their own
arrangements of food and accommodation during the
period of course.
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katılımcı değirmen ustası görevi almaktadır. Derslere, çeşitli
konularda farklı misafir eğitmenler de katılmaktadır. Değirmen; temizleme ve öğütme bölümlerinde, unun zenginleştirilmesi, otomatik un taşıma ve paketleme alanlarında son
teknoloji makinelerle yenilenmiştir. Devamlı güncel tutulan
dersler sayesinde, özellikle tropikal bölgelerde, gelişmekte
olan ülkelerin değirmencilik endüstrilerinin ihtiyaçlarına cevap
veren, etkili bir eğitim modeli haline gelmiştir. Bu eğitimle, modern valsli un değirmenlerinin yönetiminde karşılaşılabilecek
zorluklarla baş edebilme becerisine sahip en iyi teknik personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğretim kadrosu ise
kursun farklı derslerinde eğitim vermek üzere CFTRI’nin hayli
kalifiyeli ve tecrübeli üyelerinden oluşmaktadır.

KATILIM ŞARTLARI
Uluslararası Değirmen Teknolojisi Okulu’na katılacak öğrencilerin, öncelikli olarak üniversitelerin teknoloji, mühendislik, fen ya da ilgili alanlarda bir lisans diplomasına sahip
olması bekleniyor. Lisans eğitimi halen devam etmekte olan
son sınıf öğrencileri de transkriptlerini göndererek başvuruda bulunabiliyor. Öğrenci kabulünde izlenecek yöntem
kabul puanı, sıralama puanı ve diploma üzerinden gerçekleşiyor. Sınırlı sayıdaki kontenjan için un değirmenciliği
endüstrisindeki tecrübe ya da un değirmeni sponsorluğu
aday öğrenci için öncelik yaratabilir. Gerektiğinde CFTRI
tarafından yetenek testi ve mülakat yapılıyor. Eğitime katılım ücreti yabancı öğrenciler için farklı olup, detaylı bilgi
okul ile irtibat kurularak sağlanabiliyor. Eğitime kabul edilen adayların, eğitim süresi boyunca beslenme ve barınma
masraflarını kendilerinin karşılaması bekleniyor.
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Görkem ALAPALA, Alapala Makine:

“We guarantee
durability, quality
and performance”
.........................................................................

“Dayanıklılığa,
kaliteye ve
performansa kefiliz”
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Alapala Machine is one of the global leaders
which has proven itself in milling technologies.
Stating “I would like to say that so far no one
has been able to come up with an alternate
technology which we have been using for over
100 years”, Vice Chairman of the Board Görkem
Alapala summarizes their promises about technology as follows: “As always we guarantee a
robust quality and performance.”
Alapala Makina, değirmencilik teknolojileri konusunda kendini kanıtlamış dünyanın lider firmalarından biri. “Bugüne kadar hiç kimsenin,
bizim 100 yıldır kullandığımız teknolojiye bir
alternatif bulmayı başaramadığını söylemek isterim.” diyen firmanın Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Görkem Alapala, teknoloji konusundaki vaatlerini şu cümleyle özetliyor: “Her zaman olduğu gibi dayanıklılığa, kaliteye ve performansa kefiliz”.
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In March issue, we have placed a new section in our
magazine: “Technology Platform”. In this section, we will
feature companies developing technologic solutions for
global grain and pulse processing industry; and our first
guest is Görkem Alapala, Vice Chairman of the Board of
Alapala Machine which is one of the leader companies in
milling machinery.

Mart sayısıyla birlikte dergimizde yeni bir bölüm daha
açtık: “Teknoloji Platformu”. Dünya hububat ve bakliyat
işleme sektörüne yönelik teknolojik çözümler geliştiren
firmaları ağırlayacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu,
değirmen makinaları alanında dünyanın lider kuruluşlarından olan Alapala Makina’nın Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Görkem Alapala.

Görkem Alapala is the third generation representative of
Alapala which was established as a family company. The
founder of the company is Mehmet Alapala who is one of
the doyens in milling industry and passed away not long
ago. His son İsmail Alapala who took over after Mehmet
Alapala has managed to make Alapala one of the two
leader companies in the sector both with the inherited
tradition and his competency coming from engineering
education. Today, İsmail Alapala procees his way with
his son Görkem Alapala as he did with his father once.
We talked about Alapala Machine’s success in technology solutions and its targets with Görkem Alapala, who
is quite successful in creating a vision by combining the
knowledge and experience of the two doyens with today’s trends.

Görkem Alapala, bir aile şirketi olarak kurulan Alapala’nın
üçüncü kuşak temsilcilerinden. Firmanın kurucusu ise
Türkiye’de değirmencilik sektörünün duayenlerinden
olan ve bir süre önce hayata veda eden Mehmet Alapala. Mehmet Alapala’dan bayrağı devralan oğlu İsmail
Alapala, hem aileden gelen tecrübe hem de aldığı mühendislik eğitiminin verdiği yetkinlikle, Alapala Makina’yı
sektördeki iki lider şirketten biri yapmayı başardı. İsmail
Alapala da bugün, bir zamanlar babasıyla olduğu gibi,
oğlu Görkem Alapala’yla birlikte yoluna devam ediyor. İki
duayenin bilgi ve tecrübesini günümüz trendleriyle birleştirip yeni bir vizyona dönüştürmede son derece başarılı olan Görkem Alapala ile Alapala Makina’nın teknolojik
çözümlerdeki başarısını ve hedeflerini konuştuk.

Mr. Alapala, Alapala Machine is one of the leading
companies in milling technologies industry. Could you
please tell us the history of Alapala Machine and how
you have come to today?
Alapala had its humble beginnings over 60 years ago
when it was founded by my grandfather, Mehmet Alapala, as a carpentry shop. Over the years through the
forward thinking of my father Ismail Alapala, who joined
the business after graduating as a mechanical engineer,
Alapala has evolved to become one of the two leading
companies in its sector.
We know that you offer turn-key solutions to your customers; however what is the difference of Alapala in
terms of technology?
I would like to say that so far no one has been able to
come up with an alternate technology which we have
been using for over 100 years, but we can make it efficient through the application of the appropriate current
technologies available. By doing this we have made our
machines and processes highly efficient durable and energy efficient.
What can you say about the innovations, different and
innovative solutions that you have brought to the milling industry in your history of more than 60 years?
Our current machinery is evolved from the in house R&D
where we have re-engineered our machinery to suit the
requirements of the modern millers by addressing their
needs. As you know today, we have our new generation
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Görkem Bey, Alapala Makina, değirmen teknolojileri
sektörünün en iyi markaları arasında ilk sıralarda yer
alıyor. Dilerseniz önce Alapala Makina’nın hikâyesini
ve bugünkü başarıyı nasıl yakaladığını anlatır mısınız?
Alapala, 60 yıl önce büyükbabam Mehmet Alapala tarafından marangozhane olarak kurularak mütevazı bir
başlangıç yaptı. Ardından mekanik mühendisi olarak
mezun olduktan sonra iş hayatına giren babam İsmail
Alapala’nın ileri görüşlülüğüyle de, yıllar içinde sektöründeki iki lider şirketten biri haline geldi.
Müşterilerinize anahtar teslim çözümler sunduğunuzu
biliyoruz ancak teknolojik anlamda Alapala Makine’nın
emsallerinden farkı nedir?
Bugüne kadar hiç kimsenin, bizim 100 yıldır kullandığımız teknolojiye bir alternatif bulmayı başaramadığını
söylemek isterim; fakat biz bunu elimizdeki uygun güncel teknolojilerin kullanımıyla verimli hale getirebildik. Bu
sayede makinelerimizin ve proseslerimizin oldukça verimli, dayanıklı ve enerji tasarruflu olmasını sağladık.
60 yılı aşan tarihinizde değirmencilik sektörüne kazandırdığınız yenilikler, geliştirdiğiniz farklı ve inovatif çözümler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Mevcut makinelerimizi, kurum içi AR-GE çalışmalarıyla modern değirmencilerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde
yeniden tasarladık. Bugün bildiğiniz gibi birçok inovasyon
ve tasarım ödülü almış yeni nesil makinelerimiz var. Aynı
zamanda Japonya’nın Hiroşima şehrinde bulunan Satake
firmasının tahıl AR-GE tesislerine de erişimimiz olduğu için
şanslıyız. Bu tesis dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.
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of machinery which have won several innovation and design awards. We are also fortunate that we have access
to the Satake grain R&D facilities in Hiroshima, Japan.
This facility is among one of the best in the world.
Could you give us some information about your role,
place both in Turkish and in global milling industry,
and your share in milling market? How many countries
have you reached and how many turn-key flour plants
have you installed in more than 60 years?
Currently, we are present in over 95 countries around the
world meaning that we have turnkey projects and machinery in over 95 countries. 95% of our production is exported
and the rest goes to the domestic market. It is difficult to
say how many turnkey projects we have around the world
and a good estimate would be around over 400.
It is very important to keep production continuous for
the industries like milling in which competition is intense and time is precious. Therefore a possible failure
should be overcome as soon as possible. Could you
please give us some information about the technical
services that Alapala offers to its customers? For instance, how much time does it take to provide technical service to the farthest place according to you?
After sales service and spare parts backup is part of Alapala’s DNA. Every day we strive to find ways of improving
our already efficient after sales service. We understand the
needs of the miller and the consequences of the cost of a
down time in a mill. For this reason we have service personnel available at all times first to give online solutions failing
that we can have a service engineer on site within 48 hours.
In countries where we have our own offices we would be on
site within hours. One important point which I would like to
stress is that our machines are designed and engineered for
the minimum of maintenance requirement, they are durable.
Recently we provide predictive maintenance systems in our
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Gerek Türkiye gerekse dünya değirmencilik endüstrisindeki rolünüz, yeriniz ve değirmencilik piyasasındaki
payınız hakkında bilgi verir misiniz? 60 yılı aşkın sürede kaç ülkeye ulaştığınızı ve kaç anahtar teslimi un
fabrikası kurduğunuzu söyleyebilir misiniz?
Bugün dünya genelinde 95 ülkede yer alıyoruz; bu da
95’den fazla ülkede anahtar teslimi projeler yaptığımız
anlamına geliyor. Üretimimizin yüzde 95’ini ihraç ediliyoruz ve geri kalanı da Türkiye’de pazarlanıyor. Dünya
genelinde kaç adet anahtar teslimi proje yaptığımızı söylemek zor; muhtemelen 400’den fazladır.
Değirmencilik gibi rekabetin yoğun, zamanın değerli
olduğu sektörlerde üretimin aksamaması çok önemli.
Bu yüzden olası bir arızada en kısa zamanda çözüme
kavuşturulmalıdır. Alapala’nın teknik servis konusunda müşterilerine verdiği hizmet hakkında bilgi verebilir
misiniz? Örneğin dünyanın size göre en uzak noktasına ne kadarlık bir sürede teknik servis hizmeti verebiliyorsunuz?
Satış sonrası servis hizmeti ve yedek parça desteği
Alapala’nın DNA’sının bir parçasıdır. Her gün, zaten etkili olan satış hizmetimizi daha da geliştirmenin yollarını
arıyoruz. Değirmencinin ihtiyaçlarını ve bir değirmendeki arıza süresinin getirdiği maddi sonuçlarını anlıyoruz. Bu sebeple, her daim ulaşılabilir servis personelimiz mevcut. Arızalara önce online destek veriyoruz ki,
48 saat içinde bir servis mühendisini oraya gönderebilelim. Kendi ofislerimizin bulunduğu ülkelerde zaten
saatler içinde arıza noktasında olabiliyoruz.
Burada şu önemli noktayı vurgulamak istiyorum; biz
makinelerimizi, minimum bakım gerektirecek, dayanıklı
olacak şekilde tasarlanıp düzenleniyoruz. Son zamanlarda, makinelerimizde, değirmenciye bakım ihtiyacının
geldiğini bildiren “akıllı bakım sistemleri” sağlıyoruz.
Bunu, aynı zamanda Çorum’dan online olarak da takip
edebiliyoruz.
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machines which alert the miller for the requirement of maintenance. We can also monitor this online in Çorum.
Apart from technology, another significant issue for an
effective production process is training. No matter how
developed or successful they are, if the technologies
that you produce cannot be utilized usefully reaching
the target may be difficult. Do you provide training for
the staff who will work in production after you complete
the installation of a factory or machine? Could you give
us some information about your works on this issue?
Our philosophy is to develop technologies, which when
adapted to our machines and the milling process to
make the mill operation and machines user friendly and
above all to perform efficiently for what they were designed for. During the erection and commissioning of
the mill our clients’ key personnel are given extensive
training in the operation, preventive maintenance and
care of our machinery. Further we have training programmes at our facilities in Çorum.
Today’s competition conditions force the technology
producers to be very fast and active. As any developed
technologic product can become out of date quickly, it
is necessary to run after innovation constantly in order
not to lose power. Can this be applied to the milling industry too? What is the average life span of a new and
improved milling technology in today’s conditions?
How long does a technology remain “innovative”?
As in any engineering and machine building industry
technology plays a vital role the same applies for us.
We always have to be alert and innovative. The milling
process in essence has not changed in over 100 years
and as I said before the current milling technology today
is an evolution so to answer part of your question there
is no lifespan on the principal technology. What we are
now achieving is the adaptation of new technology to the
principal technology for efficiency and power saving. In
today’s world it is difficult to say what the life of a new innovation will be as there are new innovations coming up
faster that we can adopt them to our systems.
Applying rapid changes and innovative developments
in digital technologies to milling industry must be quite
difficult and need serious R&D studies. Could you tell
us about Alapala’s works on this issue? Could you
give us some information about your R&D studies and
the budget you prepared for these studies? Could you
tell us which issues you focus on for R&D studies?
Yes we are now using more electronic technology to facilitate the miller. Some part of our R&D is developing systems
for complete automation of the mill which we can soon
realise some goes in to development of new operational
software and self-diagnosis software. One very important
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Verimli bir üretim süreci için teknoloji dışında önemli
olan bir diğer konu eğitim. Ürettiğiniz teknolojiler ne
kadar gelişmiş ve başarılı olursa olsun doğru bir şekilde kullanılamıyorsa hedefe ulaşmak sorun olabilir.
Bir fabrikanın ya da bir makinenin kurulumunu tamamladıktan sonra üretimde çalışacak personele kullanım
konusunda bir eğitim veriyor musunuz? Bu konudaki
çalışmalarınız hakkında da bizi bilgilendirir misiniz?
Felsefemiz, makinelerimize ve öğütme prosesine uyarlandığında öğütme operasyonunu ve makineleri kullanıcı
dostu yapacak ve hepsinin ötesinde, tasarladıkları iş için
verimli performans gösterecek teknolojiler geliştirmek.
Değirmenin kurulumu ve hizmete açılması sırasında
müşterilerimizin kilit personeline operasyon, koruyucu
bakım ve makinelerimize gösterilecek itina konusunda
eğitim verilir. Dahası, Çorum’daki tesislerimizde eğitim
programlarımız da mevcut.
Günümüzde rekabet koşulları teknoloji üreticilerinin
çok hızlı ve aktif bir hareket sergilemesini zorunlu kılıyor. Zira geliştirilen herhangi bir teknolojik ürün, çok
kısa sürede eskiyebiliyor. Bu da piyasada güç kaybetmemek için sürekli yenilik peşinde koşturmayı gerektiriyor. Bu durum değirmencilik sektörü için de geçerli
mi? Günümüz koşullarında geliştirilen yeni bir değirmen teknolojisinin, ortalama ömrü nedir? Bir teknoloji
ne kadar süre “yenilik” özelliğini taşıyor?
Herhangi bir mühendislik ve makine üretim endüstrisinde teknoloji hayati rol oynar; bu bizim için de geçerli.
Her daim tetikte ve inovatif olmalıyız. Özünde değirmencilik prosesi, 100 yıl içinde değişmedi; daha önce de belirttiğim gibi şu anki değirmencilik teknolojisi bir evrimdir.
Sorunuzun bir kısmını cevaplayacak olursam; ana teknolojinin yaşam ömrü yoktur. Şuanda başardığımız şey,
verimlilik ve enerji tasarrufu için yeni teknolojinin ana
teknolojiye uyarlanmasıdır. Bugünün dünyasında yeni
bir inovasyonun yaşam süresinin ne olacağını söylemek
güçtür; çünkü sistemimize uyarlayabileceğimizden daha
hızlı gelişen inovasyonlar var.
Dijital teknolojideki hızlı değişimi ve inovatif gelişimi
değirmencilikte yaratmak oldukça zor ve ciddi bir arge gerektiriyor olsa gerek. Alapala olarak bu konudaki
çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Ar-Ge çalışmalarınız ve buna ayırdığınız bütçe hakkında biraz bilgi
verir misiniz? Ar-Ge çalışmalarınızda hangi konular
üzerine yoğunlaştığınızı anlatabilir misiniz?
Evet, değirmencilere kolaylık sağlamak için artık daha
fazla elektronik teknoloji kullanıyoruz. AR-GE çalışmamızın bazı kısımları değirmenin tam otomasyonu için
sistem geliştirmek. Yakında yeni operasyonel yazılım ve
kendi kendine teşhis yazılımı için ilerleme sağlayabiliriz.
AR-GE çalışmalarımızın bir diğer önemli kısmı ise elektronik kullanarak enerji tasarrufu sağlamak.
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part of our R&D is energy reduction by using electronics.
Could you tell us about the innovations that you have
developed recently and the advantages & gains that
these innovations provided to the industry? What are
the new technologies you hope to offer to the millers
in the following period?
I think this question can be answered by the millers who
are operating mills designed and manufactured by Alapala.
But from the feedback we receive the advantages are far
beyond our expectations. To sum it all, it is the performance
and quality. To add to this we have a number of R&D projects, which as you will understand I cannot disclose.
What do you think about the reasons why millers choose
the technologies of Alapala? What kind of advantages
and gains does a miller have when he/she prefers Alapala in order to renovate its technology or establish a
new plant? In short, what do you promise to the millers?
Without going into depth, it is our price to quality & engineering ratio. By that I mean with an excellent quality and
performance of our machinery and technology the return
on investment is far better than our main competitors. As
always we guarantee durability, quality and performance.
What would you like to add about your future plans?
I happy to say that we are continuously evolving by investing and bettering ourselves in respect of the machinery we manufacture and the state of the art machinery to
manufacture our machinery. Alapala philosophy is also to
invest in its work force.
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Biraz da son geliştirdiğiniz yeniliklerden ve bu yeniliklerin endüstriye sağladığı artılardan, kazanımlardan
bahseder misiniz? Önümüzdeki süreçte değirmencilerle buluşturmak istediğiniz yeni teknolojiler neler?
Bence bu soruyu Alapala’nın tasarlayıp ürettiği değirmenleri çalıştıran değirmenciler cevaplayabilir. Onlardan
aldığımız geri bildirimlere göre, avantajlar beklentilerimizin çok ötesinde. Özetle, mesele performans ve kalite.
Bunu artırmak için bir dizi AR-GE çalışması yapıyoruz.
Takdir edersiniz ki bunları açıklayamam.
Değirmencilerin Alapala teknolojilerini seçme nedenlerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Bir değirmenci, teknolojisini yenilemek ya da yeni bir fabrika
kurmak için sizi tercih ettiğinde ne gibi avantajlar ve
artılar elde edecektir? Kısacası değirmencilere neler
vaat ediyorsunuz?
Fazla derine inmeden açıklayacak olursak; bu bizim kalite, mühendislik ve fiyat oranımız. Şunu demek istiyorum;
makinelerimizin ve teknolojimizin mükemmel kalitesi ve
performansıyla yatırımın geri dönüşü başlıca rakiplerimizinkinden daha iyidir. Her zaman olduğu gibi dayanıklılığa, kaliteye ve performansa kefiliz.
Son olarak gelecek hedeflerinizle ilgili neler eklemek
istersiniz?
Yatırımlarla sürekli olarak değişim geçirdiğimizi; ürettiğimiz makineler ve makinelerimizi üreteceğimiz son teknoloji mekanizmalar açısından kendimizi geliştirdiğimizi
söylemekten mutluluk duyuyorum. Alapala’nın felsefesi
aynı zamanda iş gücüne de yatırım yapmaktır.
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Research investment
in pulses declines
.................................................

Bakliyata yönelik araştırma
yatırımları düştü
The Global Survey shows that research funding into pulses is declining and this may handicap efforts
to improve food security and agricultural sustainability.
Küresel bir araştırma, bakliyata yönelik fonların düştüğünü ve bunun gıda güvenliği ile tarımsal
sürdürülebilirliğin geliştirilmesi çabalarını engelleyebileceğini belirtildi.
The ‘Global Pulse Productivity & Sustainability Survey’ among leading agricultural research institutions
and personnel shows a concern that the current level of
research funding into pulses is too low and this may be
handicapping efforts to improve food security and agricultural sustainability. The survey suggests that annual
investment hovers at only $175m per annum for the 13
crops in the pulse category. Billions are invested into
other crops such as corn.
It also highlights the geographical areas of decline,
such as Europe, where despite a long tradition of pulse
crop consumption and a ‘good general knowledge of
the benefits of pulse crops to rotation’, there has been
‘increasing concern in the European agricultural community over the decrease in agricultural interest in pulse
crops’ and a decline in research funding.
The survey is the latest in a series of research projects, symposiums and conferences being conducted
under the banner of the International Year of Pulses.
“Bottom line: we need a 10-fold increase in pulse research funding,” says Huseyin Arslan, President of the
Global Pulse Confederation, which commissioned the
survey. “With over 800 million people suffering from
acute or chronic undernourishment, increasing pulse
research is vital. We can only meet the world’s protein
needs with better varieties of chickpeas, peas, beans,
and lentils.”
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Lider tarımsal araştırma kurumları ve personeli arasında
gerçekleştirilen “Küresel Bakliyat Üretkenliği & Sürdürülebilirliği Araştırması” bakliyata yönelik mevcut araştırma
fonlarının düşük olduğu ve bunun gıda güvenliği ile tarımsal sürdürülebilirliğin geliştirilmesi çabalarını engelleyebileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre yıllık yatırım, bakliyat kategorisindeki 13 mahsul için sadece 175 milyon
Dolar civarında. Mısır gibi diğer mahsullere ise milyarlarca
dolar yatırım yapılıyor.
Bakliyat mahsullerinin geleneksel olarak tüketilmesine
ve faydaları konusundaki genel bilginin oldukça yaygın
olmasına karşın, Araştırma, Avrupa gibi düşüş gösteren
coğrafi alanları gösteriyor ve bakliyat mahsullerine yönelik
tarımsal ilginin ve araştırma fonlarının azalması konusunda Avrupa tarım topluluğunda giderek artan bir endişe
olduğunu vurguluyor.
Araştırma, Uluslararası Bakliyat Yılı etkinlikleri altında
gerçekleştirilen bir takım araştırma projeleri, sempozyumlar ve konferanslarda da ele alınıyor. Araştırmayı talep
eden Küresel Bakliyat Konfederasyonun Başkanı Hüseyin Arslan şunları söyledi; “Sonuç olarak, bakliyat araştırmaları fonlarının 10 kat arttırılması gerekiyor. Akut ya
da kronik yetersiz beslenmeden mustarip 800 milyonun
üzerinde insan varken, bakliyat araştırmalarının arttırılması oldukça önemli. Dünyanın protein ihtiyacının sadece
daha iyi nohut, bezelye, fasulye ve mercimek türleriyle
karşılayabiliriz.”
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Ground-breaking innovation from Doruk Group:

Tritordeum Grain and Tritordeum Bread
.........................................................................................................................................

Doruk Group’tan ses getiren yenilik:

Tritordeum Tahıl ve Tritordeum Ekmeği

Doruk Holding and bakery brand Komsufirin directly contributed the development process of Tritordeum, a new generation natural grain that will act as a ground breaking discovery in healthy diet, by
collaborating with Spanish scientists and they introduced this gran and Tritodeum Break in Turkey.
Doruk Group Holding ve fırıncılık markası Komşufırın, İspanyol bilim adamlarıyla birlikte geliştirilmesine doğrudan katkıda bulunduğu ve sağlıklı beslenmede çığır açacak yeni nesil doğal bir tahıl
olan Tritordeum’u ve Tritordeum Ekmeği’ni, Türkiye’ye tanıttı.
Pursuing the motto “from seed to the field” Doruk
Group Holding, the biggest private company in Turkey for grain seed production/ growing, initiated a new
period in agriculture sector with the new natural grain
Tritordeum that will be a ground breaking innovation in
healthy diet. Tritordeum, a hybrid of Triticum Durum and
Hordeum Chilense has been developed by using conventional seed improvement methods. New generation grain
Tritordeum registered in Europe Union CPVO and Tritordeum Bread produced by using Tritordeum have been
introduced in Turkey in the press conference held on 24
February, Wednesday.
Tritordeum, an innovative grain for the global agriculture
sector and human health, is an important alternative for
consumption by individuals suffering from gluten sensitivity,
cardiovascular diseases and eye problems due to its lutein,
digestible gluten, cysteine and fibre content. Tritordeum has
been developed by Spanish scientists who followed the footsteps of the Mother Nature with the support of Doruk Group.
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Türkiye’de özel sektörün en büyük tahıl tohumluğu üreticisi/yetiştiricisi olan Doruk Group Holding, tohumdan
tarlaya manifestosu ile sağlıklı beslenmede çığır açacak
yeni doğal tahıl Tritordeum ile tarım sektöründe yeni bir
dönem başlattı. Makarnalık buğday (Triticum Durum) ve
yabani arpanın (Hordeum Chilense) melezlenmesiyle üretilen Tritordeum, geleneksel ıslah teknikleriyle geliştirildi.
Avrupa Birliği CPVO’suna kayıtlı yeni nesil tahıl Tritordeum
ve Tritordeum ile üretilen Tritordeum Ekmeği, 24 Şubat
Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısıyla Türkiye’ye
tanıtıldı.
Dünya tarım sektörü ve insan sağlığı açısından inovatif
bir tahıl olan Tritordeum, içeriğinde bulunan lutein, sindirilebilir gluten, cystine ve lifli yapısıyla özellikle gluten hassasiyetli kişiler, kardiyovasküler rahatsızlık yaşayanlar, göz
sağlığı problemi olan kişilerin tüketimi için çok önemli bir
alternatif. Tritordeum, Doruk Grubu’nun desteğiyle, doğa
ananın adımlarını izleyen İspanyol bilim adamları tarafından geliştirildi.
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NATURAL GRAIN WITHOUT GMO
Tritordeum, a natural grain without god that is suitable
for human consumption, is ideal for individuals with gluten sensitivity as it contains less than 60% indigestible
gluten compared to common wheat. Tritordeum exhibiting beneficial effects on cardiovascular health due to
its high fibre content compared to wheat contributes to
the strengthening of the immune system with its natural
carbohydrate content and maintaining the health of the
intestine flora with the fructant content.
Cultivated as 90% conventional product and 10% certified organic product in an area of 1300 hectare throughout
the year 2015, tritordeum is suitable for temperate climates.
Tritordeum has been presented to the Turkish agriculture
with 40-years= experience of Doruk Group Holding having
the capacity of seed production more than 40 tons/hour in
the seed production plants located in Tekirday, Mugla and
Mus and Marmara Tohum, seed brand of Doruk Group, is
planning to expand production activities to Aydin.

GDO’SUZ DOĞAL TAHIL
GDO olmayan, insanların tüketimine uygun, doğal bir tahıl olan Tritordeum, aynı zamanda ekmeklik buğdaya oranla
yüzde 60 daha az sindirilemeyen gluten içerdiği için gluten
hassasiyeti olanlar kişiler için ideal. Buğdaya kıyasla daha
yüksek lif içeriğine sahip olduğu için kardiyovasküler sağlık
üzerinde olumlu etkileri bulunan Tritordeum, doğal içeriğinde bulunan karbonhidratlar sayesinde bağışıklık sisteminin
güçlendirilmesine ve fruktanlar sayesinde de bağırsak florasının iyi durumda tutulmasına katkı sağlamaktadır.
2015 yılı boyunca 1300 hektarlık bir alanda yüzde 90
geleneksel, yüzde 10 sertifikalı organik şekilde üretilen Tritordeum, daha çok ılıman bölgelerde yetişiyor. Tekirdağ,
Konya ve Muş’ta yer alan tohum üretim tesislerinde saatte
40 tondan fazla kapasiteyle tohum üretebilen Doruk Group
Holding’in 40 yıllık deneyimiyle Türkiye’ye kazandırılan Tritordeum, Doruk Grubu’nun tohumculuk markası Marmara
Tohum tarafından Aydın’da üretilecek.

HEM DOĞAL HEM DE ORGANİK ÜRETİM
BOTH NATURAL AND ORGANIC PRODUCTION
Tritordeum is produced in Spain, Italy, Portugal, France
and Turkey since 2013 as by using both natural and organic methods. Doruk Group is the only licensed representative of Agrasys that is responsible for monitoring
the entire value chain of this new grain. Each Tritordeum
seed is cultivated in carefully selected fields and they are
milled by licensed flour mills for the purpose of achieving
good quality. Breads produced by using Tritordeum are
delivered to consumers by achieving 100% traceability.
New Natural Grain Tritordeum Bread made by using the
New Generation Grain Tritordeum has been offered for sale in
all Komsufirin branches. Tritordeum Break that is easy to digest as it contains high lutein and oleic acid in addition to 7-8
percent more protein compared to breads produced with
common wheat and its goal is to become an unrivalled product for bread lovers with its crunchy crust in golden colour.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Tritordeum, hem doğal hem de organik tarım olarak
2013 yılından bu yana İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa
ve Türkiye'de üretiliyor. Doruk Group, bu yeni tahılın tüm
değer zincirinin izlenmesinden sorumlu olan Agrasys'in
Türkiye'deki tek lisanslı temsilcisi. Kalitenin sağlanabilmesi amacıyla her bir Tritordeum tohumu, özenle seçilmiş tarlalarda yetiştiriliyor ve lisanslı un değirmenlerinde
öğütülüyor. Tritordeum’dan üretilen ekmekler, yüzde 100
izlenebilirlik sağlanarak tüketiciye ulaştırılıyor.
Yeni Nesil Tahıl Tritordeum unundan yapılan Yeni Doğal Tahıl Tritordeum Ekmeği, 24 Şubat’tan itibaren tüm
Komşufırın şubelerinde satışa sunuldu. Ekmeklik buğdaydan üretilen ekmeklere göre yüzde 7-8 daha fazla protein
içermesi ve oleik asit ile lutein oranlarının yüksekliği ile
sindirimi kolay olan Tritordeum Ekmeği, kendine özgü yumuşak aroması ve altın renkli gevrek kabuğu ile ekmek
sevenlerin vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.
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Tornum builds grain
elevator in Ukraine
.................................................

Tornum, Ukrayna’da tahıl
elevatörü kuruyor
Tornum signed a contract to build grain elevators with total capacity of 90,000 tons. The contract
includes project work, equipment and installation.
Tornum, toplam kapasitesi 90,000 ton olan tahıl elevatörlerinin kurulumu için bir anlaşma imzaladı.
Söz konusu anlaşma proje işlemlerini, ekipmanları ve kurulumu da içeriyor.
TORNUM Ukraine, a fully owned subsidiary of Tornum AB in Sweden, signed a contract with Rentcom
LLC in Lviv, Ukraine for grain elevators with total capacity of 90,000 tons. The contract includes project
work, equipment and installation. Rentkom LLC is
known to be a relatively young, but successful, market
player in the agricultural sector. The company is processing soybeans into soybean oil and soybean meal
for animal feed purposes.
“This set of elevators will be one of a kind in Western Ukraine, being the biggest and most modern” says
Alexander Kuvila, Rentkom LLC. “Tornum has a good
reputation on the market and technology and customdesigned solution to a competitive price. The operating
costs will be low and give us a reliable quality in production,” continues Alexander Kuvila. General Manager
Vyacheslav Kovalenko also states that Tornum Ukraine
is grateful for the confidence and is pleased Rentcom
has selected them as the main supplier.

İsveç’teki Tornum AB’nin tamamına sahip olduğu bir alt
kuruluş olan TORNUM Ukraine, toplam kapasitesi 90,000
ton olan tahıl elevatörlerinin kurulumu için Rentcom LLC ile
Ukrayna, Lviv’de bir anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma proje işlemlerini, ekipmanları ve kurulumu da içeriyor.
Rentcom LCC ise tarım sektöründe nispeten genç ancak
oldukça başarılı bir pazar oyuncusu olarak tanınıyor. Şirket,
hayvan beslemesinde kullanılacak soya fasulyesi yağı ve yemeği için soya fasulyesi olarak işliyor.
Rentkom LLC’den Alexamder Kuvila; “Bu asansör setleri,
en büyük ve en modern setler olduğu için, Batı Ukrayna’da
benzeri olmayan yapılar haline gelecek” dedi ve ekledi; “Tornum, rekabetçi bir fiyata teknoloji ve özel tasarım çözümleri
sunduğu için piyasada olumlu bir algısı var. İşletme maliyetleri düşük olacak ve bize üretimde güvenilir bir kalite sağlayacak.” Genel Müdür Vyacheslav Kovalenko da ayrıca Tornum
Ukraine’in kendilerine duyduğu güven nedeniyle minnettar
olduklarını ve Rentcom’un ana tedarikçi olarak kendilerini
seçmelerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

The Manufacture of Flour and
Grain Mill Products report announced
..........................................................................................................

Güney Afrika Un ve Tahıl Ürünleri Üretimi raporu yayınlandı
Reportbuyer which is a leading industry intelligence solution providing all market research reports from top publishers announces The Manufacture of Flour and Grain
Mill Products. The report focuses on the grain industry,
including the milling of maize and wheat, which accounts
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Önemli yayıncıların tüm pazar araştırması raporlarını
derleyerek çözüm sunan bilgi sağlayıcısı Reportbuyer,
Güney Afrika Un ve Tahıl Ürünleri Üretim raporunu yayınladı. Rapor, ülkenin toplam tarımsal üretiminin tahmini
olarak %30’una tekabül eden mısır ve buğday öğütme-
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for an estimated 30% of
the country's total gross
agricultural production.
According to the report,
the milling sector is dominated by four large millers that produce 60% of
the country's maize meal,
although approximately
290 informal mills operate
countrywide. The Manufacture of Flour and Grain
Mill Products also discusses the milling industry in South Africa, highlighting current conditions
and factors influencing
the success of the sector.
Eighteen industry players
are profiled ranging from
"Big Four" millers to the
smaller companies.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

The Manufacture of Flour and Grain Mill Products
2016 Report highlights the grain industry, current
conditions and factors influencing the success of
the sector in South Africa.
Güney Afrika Un ve Tahıl Ürünleri Üretimi 2016
Raporu, tahıl endüstrisi, mevcut koşullar ve sektörün Güney Afrika’daki başarısını etkileyen faktörleri ön plana çıkarıyor.

nin de dahil olduğu tahıl
üretimi verilerini ele alıyor. Rapora göre, ülke
çapında yaklaşık olarak
290 gayri resmi değirmen faaliyet göstermesine rağmen, öğütme
sektörü ülkenin mısır
ununun %60’ını üreten
dört büyük öğütücü tarafında domine edilmiş
durumda. Un ve Tahıl
Ürünleri üretimi raporu
mevcut koşullar ve sektörün Güney Afrika’daki
başarısını etkileyen faktörleri ön plana çıkarıyor.
“Dört Büyük”ten küçük
şirketlere kadar toplam
on sekiz endüstri oyuncusunun profili de raporda yer alıyor.
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Taflan celebrates
the 25th anniversary
.................................................

Taflan Un 25. Yılını Kutluyor
Celebrating the 25th anniversary this year, Taflan Un is expanding its future projects and targets.
Türkan Keleş Tulum, the second generation representative of the company, lists the targets of Taflan
Un as discovering new markets, developing new products, increasing the capacity and establishing
a flour plant in Western Africa.
Bu yıl 25. yaşını kutlayan Taflan Un, geleceğe yönelik proje ve hedeflerini de büyütüyor. Firmanın
ikinci nesil temsilcilerinden Türkan Keleş Tulum, yeni pazarlar keşfetmeyi, yeni ürünler geliştirmeyi,
kapasiteyi arttırmayı ve Batı Afrika'da bir un fabrikası açmayı Taflan Un'un hedefleri arasında sıralıyor.
One of the leading players in Turkish flour industry,
Taflan Un celebrates the 25th year this year. Making a
special statement for our Magazine due to the 25th anniversary, the second generation representative of the
company and Foreign Trade Operations Specialist Türkan Keleş Tulum conveyed the interesting projects that
Taflan Un is planning to realize in the upcoming years.

Türkiye un sanayinin önde gelen temsilcilerinden Taflan
Un, bu yıl 25. yaşını kutluyor. 25. yıl dolayısıyla dergimize
özel bir demeç veren firmanın ikinci kuşak temsilcisi ve
Dış Ticaret Operasyonları Sorumlusu Türkan Keleş Tulum,
Taflan Un'un önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi hedeflediği dikkat çekici projeleri aktardı.

AZİMLİ VE KARARLI BİR BAŞLANGIÇ
A DRIVEN AND DETERMINED BEGINNING
Before discussing the targets, we learn about the history of the company from the founder of Taflan Un. Engineer Msc. Adil Keleş tells the 30 years of struggle and
effort as follows: “We are celebrating the 25th anniversary
of the foundation of our company nowadays. I would like
to go back to 30 years ago due to our 25th anniversary.
The year is 1985; we had limited opportunities and Turkish
economy was in a jam. Add this political instability too…
Despite all these unfortunate conditions, I absolutely
needed to make a small contribution for Turkish economy
and unemployment problem. I decided to establish a smallscale flour plant with this target and enthusiasm. Then I started to build it in 1985. I was purchasing machinery while the
construction was progressing. However things didn’t go as
planned and I had financial difficulties. I had a large farm and
I hardly managed to complete the mill by selling the farm.
Then it was time for testing phase. The engineer who dia-

84

March • Mart 2016

Hedeflere geçmeden önce Taflan Un'un kurucusundan firmanın kuruluş hikayesini aldık. Yüksek Mühendis
Adil Keleş, 30 yıllık mücadele ve emeği şöyle anlatıyor:
“Bugünlerde şirketimizin 25. yıldönümünü kutluyoruz. 25.
yılımız dolayısıyla zaman tünelinden geçip 30 yıl geriye
gitmek istiyorum. Sene 1985, imkanlar çok kısıtlı ve Türk
ekonomisi dar boğazda. Tabi siyasi istikrarsızlıklar da cabası…
Bütün bu olumsuzluklara rağmen, mutlaka bir şeyler
yapıp Türk ekonomisine ve işsizliğe küçük de olsa katkı
sunmak istiyorum. Bu amaç ve hevesle, çok küçük çaplı
bir un değirmeni yapmaya karar verdim ve 1985 yılında
inşaata başladım. Bir taraftan inşaat devam ediyor, bir
taraftan da makineleri alıyorum. Ancak bu süreçte evdeki pazarlık çarşıya uymadı ve daha işin yarısındayken
ekonomik gücüm bitti. Elimde büyük bir tarlam vardı ve
onu satarak o küçük değirmeni zar zor tamamlamayı başardım. Artık sıra deneme safhasına gelmişti. Değirme-
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grammed the mill asked me to buy a truckload of wheat to
complete the testing phase of the plant. But I didn’t have any
financial power to buy a truckload of wheat. I overcame this
difficulty with the help of a friend who owns a flour plant.
We started production with these difficulties in 1985. That
small mill which was established in 1985 has become one
of the leading ones in its class with its capacity and sales
volume both in domestic and foreign markets in 2016.”

nin diyagramını yapan mühendis arkadaşımız, fabrikayı
test aşamasından geçirip teslim etmek için bir kamyon
buğday almamı istedi ancak benim bir kamyon buğday
alacak kadar bile gücüm kalmamıştı. Bu sıkıntıyı da un
fabrikası olan bir arkadaşımın yardımı ile atlatmıştım.
İşte bu yokluklar içinde 1985 yılında üretime başladık.
1985 yılında kurulan o küçük değirmen, 2016’da kapasitesiyle, iç ve dış pazardaki satış hacmiyle Türkiye’deki
emsalleri arasında ilk sıralara yerleşti.”

THE SECRET OF SUCCESS
How did you come to this point? Adil Keleş explains
as follows: “Of course, by being honest, working hard,
avoiding luxurious materials, namely waste materials,
producing more and selling with less profit; namely gaining from production, creating sources for poor people,
young people who cannot go to school due to unwell
conditions, people who don’t have financial opportunity
to get marry, people who have to deal with hunger by using our opportunities to the end; and making this secretly
and having the pleasure of doing this. We proudly share
that this is our 25th anniversary. We would like to thank
everyone who has been helping us for a quarter-century.”

BEING ONE OF THE LEADING
COMPANIES IN TURKEY
After Adil Keleş telling the history and the secret of success, we are turning back to Türkan Keleş Tulum again. Having worked with Taflan Un as the second generation since
1991, namely for a quarter century,
Tulum says: “We have been continuously working with the elders with
the excitement on the first day.”
Türkan Keleş Tulum tells the development and targets of the company as follows: “Our plant with a
capacity of 180 tons has reached
to a capacity of 600 tons today.
We have come to this point thanks
to the experience of Turkey in flour
milling, our ability to implement the
technologic developments immediately, right and honest management. At the present time that information reliability and traceability
is in the forefront, our target is to
be the leader company in Turkey
by planning financial and economic
directions of the company very well, moving as a corporate,
putting the transparency and trust principles forward.

BAŞARININ SIRRI
Peki bu noktaya nasıl geldiniz? Adil Keleş bunu şu sözlerle açıklıyor: “Elbette ki dürüst olarak; çok ama çok çalışarak; lüksten, yani israftan kaçınarak; çok üretip az karla
satarak, yani üretimden kazanarak; olanaklarımızı sonuna
kadar kullanarak yoksullara, imkânsızlıktan okuyamayan
gençlere, yuva kurmak isteyip de kuramayanlara, dünyada açlıkla mücadele etmek zorun kalan insanlara kaynak
aktararak ve bunu yaparken gizli yapıp bundan keyif alarak geldik. Gururla paylaşmak isteriz ki bu yıl 25. yılımızı
kutluyoruz. Çeyrek asırdır bizi var eden herkese çok teşekkür ederiz.”

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ŞİRKETLERİNDEN
BİRİ OLMAK
Adil Keleş kuruluş hikayesini ve başarının sırrını anlattık
sonra Türkan Keleş Tulum'a dönüyoruz. İkinci nesil olarak
1991 yılından bu yana, yani çeyrek asırdır Taflan Un'da
çalışmaya başlayan Tulum, “İlk günkü heyecanla büyüklerimizle birlikte hiç durmadan
çalışıyoruz.” diyor. Türkan Keleş Tulum, firmanın gelişimini ve
hedeflerini şöyle anlatıyor: “180
ton kapasiteli fabrikamız, kendi
sermayesiyle bugün 600 ton kapasiteye ulaşmıştır. Türkiye’nin
un değirmenciliği konusundaki
tecrübesiyle, teknolojik gelişmeleri hemen uygulamaya koyabiliyor olmamızla, doğru yönetim
ve dürüstlükle bugünlere gelmiş
bulunmaktayız. Bilgi güvenliğinin
ve takip edilebilirliğin ön planda
olduğu günümüzde; hedefimiz
şirketin finans ve ekonomik yönünü iyi planlayarak, kurumsallık
çerçevesinde hareket ederek,
şeffaflık ve güven ilkelerini ön
plana çıkararak Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olmak.

HEDEF 1000 TON/GÜN KAPASİTE
THE TARGET IS THE CAPACITY
OF 1000 TONS/DAY
Taflan Un is a company standing out with its domes-

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Taflan Un, iç piyasa satışlarının yanı sıra ihracat rakamlarıyla dikkat çeken bir firma. Bugün 27 ülkeye ihracat yapan Taflan Un, 30 yıllık emeğe paralel olarak bunu 30’a
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tic sales and export volume. Exporting to 27 countries
today, Taflan Un is planning to increase this to 30 in
parallel with its 30 years of efforts. Saying that “We have
overcapacity in Turkish flour industry”, Türkan Keleş
Tulum adds: “However, we are improving ourselves to
decrease conditions of competition and costs. In this
aspect, our next target is to reach a capacity of 1000
ton/day. Our target for 2023 is to supply flour to the
market with our brand. Increasing population and fast
life make us be practical. To be able to present our customers tasteful and healthy products, we are sustaining
our R&D studies in order to carry the quality and practicability of flour to a maximum level with new mixes
and products to be used in homes, cafes and bakeries
safely by considering the human health and future generations. Also, we would like to present our customers
instant dough to be used for making warm bread right
after being unpacked.”

ESTABLISHING FLOUR PLANT WITH
A FOREIGN PARTNER IN WESTERN AFRICA
Saying “In the present time that competition conditions
change continuously, our target is to develop new products, create new markets and promote our new products, remain in the markets that we are already in, not
to break the bond of trust with our customers and have
optimum success in distribution channels”, Türkan Keleş
Tulum points out one of the most interesting projects:
“Another project that we are expecting to complete by
2023 is to establish a flour plant in a location dominating
the market in western Africa. The project that we are
planning it to be with a foreign partner shows us that the
world is very big and also so small. Unreachable points
are just a couple of hours away. We are known in 27
countries; now we will enter new markets by expanding
target markets and our share in these markets.”

çıkarmayı planlıyor. “Türkiye’de un sanayinin önemli oranda kapasite fazlası olduğunu düşünüyoruz” diyen Türkan
Keleş Tulum, şunları ekliyor: “Ancak rekabet koşulları ve
maliyetlerin düşürülmesi için kendimizi geliştiriyoruz. Bu
doğrultuda bir sonraki hedefimiz 1000 ton/gün kapasiteye ulaşmak. 2023 yılı hedeflerimizde ise kendi markamızla
piyasaya un tedarik etmek var. Artan nüfus ve hızlı yaşam,
artık bizi pratik olmaya zorluyor. İnsan sağlığını ve gelecek
nesillerimizi gözeterek, evlerde, pastanelerde ve fırınlarda güvenle kullanabilecek yeni miksler (karışımlar) ve yeni
ürünlerle unda kaliteyi ve pratik kullanılabilirliği maksimum
seviyelere çıkarabilmek, değerli müşterilerimize eşsiz
lezzette ve sağlıklı ürünler sunabilmek için AR-GE çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Ayrıca müşterilerimize
paketten çıkartıp ısıtarak taptaze, sıcacık ekmekler elde
edebilecekleri hazır hamurlar sunmayı istiyoruz. Hedeflerimizden biri de bu hamurları üretmek.”

BATI AFRİKA’DA YABANCI ORTAKLI
UN FABRİKASI KURMAK
“Rekabet ortamının sürekli şekil değiştirdiği günümüzde, yeni ürünler geliştirmek, yeni pazarlar oluşturup yeni
ürünlerimizi tanıtmak, mevcut pazarlarımızda süreklilik
sağlamak, müşterilerimizle sağlamış olduğumuz güven
bağını asla koparmayarak dağıtım kanallarında optimum
başarıyı yakalamak da diğer hedeflerimiz arasında.” diyen Türkan Keleş Tulum, en dikkat çekici projelerden
birine dikkat çekiyor: “2023 yılına kadar tamamlanmasını beklediğimiz bir projemiz ise Batı Afrika’da, pazara
hakim bir konumda un fabrikası kurmak. Yurtdışı ortaklı
olmasını planladığımız proje, bize dünyanın çok büyük,
bir o kadarda küçük olduğunu göstermektedir. Ulaşılamaz noktalar artık birkaç saat uzağımızda. 27 ülkeye
adımızı duyurduk, şimdi ise hedef pazarlarımızı ve bu
pazarlardaki payımızı güvenle büyüterek, yeni pazarlara
giriş yapacağız.”

CHS raises awareness for grain bin safety
.........................................................................................

CHS, tahıl silosu güvenliği için
farkındalık çalışmaları yürütüyor
CHS Insurance has again joined Nationwide Insurance to increase awareness of the dangers of flowing
grain and bring visibility to safety procedures that can
save lives through the annual Grain Bin Safety Week,
Feb. 21-27. Industry leaders and agricultural professionals collaborated in the Grain Bin Safety Week and
a variety topics related to grain handling were addressed across the weeklong event. CHS has also
donated $10,000 to ensure more communities have
valuable equipment and training to save lives.
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CHS Insurance, yıllık Tahıl Silosu Güvenlik Haftası (2127 Şubat) aracılığıyla, tahıl akışının tehlikeleri hakkındaki
farkındalığı arttırmak ve hayat kurtarıcı güvenlik önlemlerine görünürlük kazandırmak için Nationwide Insurance’a
katıldı. Endüstri liderleri ve tarım profesyonelleri, Tahıl Silosu Güvenlik Haftası’nda iş birliği yaptılar ve hafta boyu
süren etkinlikte tahıl işleme ile ilgili çeşitli sorunlar ele alındı. CHS ayrıca, ölümlerin önüne geçmek için daha fazla
kişinin nitelikli ekipmanlara ve eğitimlere erişimini sağlamak adına 10,000 Amerikan Doları bağışta bulundu.

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

March • Mart 2016

87

NEWS • HABER

Turkish Flour Industrialists closed 2015 with a
Record in Exports
.................................................

Türkiye Un Sanayicileri
2015’i İhracat Rekoruyla
Kapattı
Gunhan Ulusoy, President Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF) made remarks on 2015
performance of Turkish flour industry and stated that the targets have been achieved and Turkey
offered 2.8 million ton flour to the global market in January-December 2015.
Türkiye un sanayinin 2015 yılını değerlendiren Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Günhan Ulusoy, hedeflerin tutturulduğunu ve Türkiye’nin Ocak-Aralık 2015 döneminde 2,8 milyon
ton unu dünya piyasasına sunduğunu söyledi.
As the leader of the global flour exports, Turkey achieved an export volume of 2.8 million ton in 2015. Gunhan Ulusoy, President
Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF) made remarks
on the year 2015 and announced that Turkey’s flour exports increased by 5.2% in 2015 compared to the previous year.
Reminding that industrialists that exported flour to 40 countries 10 years ago are today exporting their products to more
than 100 countries, Ulusoy pointed out that this successful
performance in exports was achieved despite the problems
encountered in the target markets. Federation President continued his words as follows: “The volume of finished products
offered by Turkey to the global flour market reached to a record level of all times with 2 million 798 thousand 362 tons in
January-December period. The economic value of this record
is 979 million 82 thousand dollars. Data from Turkish Statistics Institute (TUIK) shows that the 2 million 182 thousand 664
tons were exported in 2014 which generated a revenue of 930
million 700 thousand USD. Comparison of the past 2 years
indicate that volume of exports achieved by our flour industrialists in 2015 exceeded the volume of exports in 2014 that was
28.2 percent. The economic increase was 5.2 percent.”

ADVANTAGE OF THE COMPETITIVE AND
QUALITY PRODUCTS OF THE FLOUR INDUSTRY
Stating that Turkey holding a share of 20.25 percent in
the global flour trade achieved the targets with the export
volumes, Ulusoy emphasized the success of the industrialists in his speech. Ulusoy pointed out the decline in freight
costs due to the decline in oil and commodity prices and
said: “Accelerated global competition brought new actors
in the domain. Despite this fact, Turkish flour industrialists
strengthened their position in the sector. Closing the year
2015 with 5.2 percent increase compared to the year 2014
is the success of our industrialists”.
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Dünya un ihracatının lideri Türkiye, 2015 yılında da 2,8 milyon tonluk ihracata imza attı. 2015 yılıyla ilgili bir değerlendirme
yapan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı
Günhan Ulusoy, 2015 yılında Türkiye’nin un ihracatının, değer
bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,2 arttığını açıkladı.
Değerlendirmesinde 10 yıl öncesine kadar 40 ülkeye ihracat yapan un sanayicilerinin bugün 100’den fazla ülkeye
ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Ulusoy, ihracattaki başarının hedef pazarlarda yaşanan problemlere rağmen yakalandığını vurguladı. Federasyon Başkanı, ardından şöyle
devam etti: “Türkiye’nin dünya un piyasasına sunduğu mamul madde miktarı Ocak-Aralık döneminde 2 milyon 798
bin 362 ton ile tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Bu
rekorun değer olarak karşılığı ise 979 milyon 82 bin dolardır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014 takvim
yılında 2 milyon 182 bin 664 tonluk un ihracatı yapılmış ve
930 milyon 700 bin dolar gelir elde edilmişti. Geçtiğimiz 2
seneyi karşılaştırdığımızda un sanayicilerimizin 2015 yılında
gerçekleştirmiş olduğu ihracat, 2014 ihracatını miktar olarak yüzde 28,2 oranında geride bıraktı. Değer bazında ise
yükseliş ise yüzde 5,2 oldu.”

UN SANAYİNİN REKABETÇİ VE
KALİTELİ ÜRÜNLERİNİN AVANTAJI
Dünya un ticaretinin yüzde 20,25’ini karşılayan
Türkiye’nin, gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla hedeflerini yakaladığını söyleyen Ulusoy, açıklamasında sanayicilerin başarısına vurguda bulundu. Emtia ve petrolün varil
fiyatlarının navlun bedellerini aşağı çektiğine dikkat çeken
Ulusoy, “Dünyada rekabetin artması, yeni oyuncuların da
alana girmelerine neden oldu. Bu duruma karşın Türkiye
un sanayicileri sektörde yerini güçlendirdi. Değer olarak
2015’i, 2014’e göre yüzde 5,2 artışla kapatmamız sanayicilerimizin başarısıdır.” dedi.
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Companies may
face carbon taxes

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

Şirketler karbon vergisiyle
karşı karşıya kalabilir
Carbon emissions increase in parallel with the rate of
industrialization. However, the carbon emission quota
imposed for keeping the world below the global warming
threshold of 20C is filled every year. Various environmental
measures are taken all over the world in order to stop the
carbon emission. At this point, companies are required
to take important roles. Gamze Celikyilmaz, President
of the Environment and Climate Change Committee in
Sustainable Production and Consumption Association,
stated that the struggle of companies with the global
warming will be challenging and explained two new systems that will be applied by Turkish companies. Aydemir
stated that the first alternative against green gasses is
the Carbon Tax System in which a carbon price will be
determined against carbon emissions of the companies. Aydemir pointed out that the second alternative is
cap and trade system in which companies with intense
emissions will be subject to emission allocation (permit)
system. Thus, companies remaining below the allocated
limits can sell extra emission quota and if they exceed
the quota, they will do offsetting by buying the carbon
credits from renewable energy projects.

Endüstrileşmeyle birlikte karbon salımı da artıyor. Ancak
dünyanın 20C’lik küresel ısınma eşiğinin altında kalabilmesi
için sahip olduğu karbon salım kotası her geçen yıl doluyor.
Karbon salımını durdurmak için tüm dünyada birçok çevresel tedbirler alınıyor. Bu noktada şirketlere de çok önemli roller düşüyor. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği
(SÜT-D) Çevre ve İklim Değişikliği Kurulu Başkanı Gamze
Çelikyılmaz Aydemir, küresel ısınmayla şirketlerin mücadelesinin çetin geçeceğini belirterek Türk firmalarını bekleyen iki
yeni sistemi açıkladı. Aydemir, sera gazlarıyla mücadelede
ilk alternatifin, şirketlerin açığa çıkardıkları karbona karşılık
bir bedelin konularak karbonun fiyatlandırılacağı Karbon
Vergisi sistemi olduğunu belirtti. Aydemir, ikinci alternatifin
ise sınırlama ve ticaret (cap and trade) sistemi olduğunu
söyledi ve bu kapsamda, emisyon yoğun şirketler arasında
emisyon tahsisi (permi) sistemi uygulanabileceğini dile getirdi. Bu sayede şirketlerin tahsis edilen sınırın altında kalmaları
halinde ellerindeki fazla emisyon kotasını satabileceğini, kotanın üstünde karbon salmaları halinde de yenilenebilir enerji projelerine ait karbon kredilerini satın alarak denkleştirme
(offsetting) yapabileceklerini belirtti.
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MISKA KUUSELA, HELSINKI MILLS:

“Future growth
comes from
exports and oats”
.........................................................................

“Gelecekteki
büyümemiz ihracat
ve yulaf ile olacak”
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“Finland is one of the biggest producers of
high-quality food-grade oats globally, which
is one reason why our focus on oats is a natural choice. The gluten-free trend keeps going
strong, and oats as a gluten-free grain fit also
that perfectly. However, getting the oats absolutely pure and free from other grains all the
way from the seed and farming through to the
table is far more complicated than it sounds.
We have worked four years on this issue, and
we now have the solutions in place for making
gluten-free oat products.”
“Finlandiya, gıda olarak kaliteli yulaf üretiminde dünyanın bir numaralı üreticilerinden biridir.
Bu sebeple yulafa odaklanmamız doğal. Glütensiz trendi güçlenmeye devam ediyor. Yulaf da
glütensiz tahıl olarak buna mükemmel şekilde
uyum sağlıyor. Ancak yulafı saflaştırmak ve tohumundan yola çıkarak diğer tahıllardan ayıklamak, tarladan sofraya taşımak sanıldığından
çok daha zor bir iş. Bunun için tam dört yıl emek
verdik ve şimdi glütensiz ve yulaflı ürünler yapımında çözümlerimiz var.”
MILLER MAGAZINE
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One of the leading companies of grain processing
industry in Finland, Helsinki Mills is also known as
Finland’s largest processor of organic grains. Using
environmentally-friendly, sustainable, and recyclable
system in all production units, Helsinki Mills has recently invested seriously in oats, planning to increase
its exports of oat products. Miska Kuusela, the CEO
of Helsinki Mills, answered the questions of our magazine, stating that they export oat products to more
than 30 countries worldwide. Kuusela further said:
“Over the past 4 years, we have invested heavily in
oat milling, since that’s where the growth opportunities
seem to be. Our future growth will come from exports
and oats”.

Finlandiya tahıl işleme endüstrisinin önde gelen firmalardan biri olan Helsinki Mills, aynı zamanda ülkenin en
büyük organik tahıl işleyicisi olarak da biliniyor. Tüm üretim ünitelerinde çevreyle dost, sürdürülebilir ve geri dönüşümlü bir sistem kullanan Helsinki Mills, son yıllarda
yulafa ciddi yatırımlar yaparak gelecekte yulaflı ürünler
ihracatını artırmayı planlıyor. Dergimizin sorularını yanıtlayan Helsinki Mills CEO’su Miska Kuusela, dünya genelinde 30’dan fazla ülkeye yulaflı ürünler ihraç ettiklerini
belirtiyor ve ekliyor: “Finlandiya’da markamızı büyütmek
ve sunduğumuz hizmetin yurtdışındaki görünürlüğünü
ve bilinirliğini artırmak istiyoruz. Son 4 yılda yulaf değirmenciliğine ciddi derecede ağırlık verdik çünkü fırsatların bu alanda geliştiği görülüyor. Gelecekteki büyümemiz ihracat ve yulaf aracılığıyla olacak.”

Mr. Kuusela, your company Helsinki Mills Ltd is one of
the leading flour mills of Finland. Firstly, could you give
some information on your company and how you have
come to today?
Helsinki Mills is a milling company owned by the Puhk
family. The family’s roots are in Estonia, where they
founded their first mill in the 17th century. Helsinki
Mills is a significant processor of Finnish grains. The
company develops, markets and sells various grainbased products for consumers, industrial customers,
bakeries and other food industry. The company’s core
raw material is locally grown Finnish grain, which is
processed into different kind of baking and breakfast
products.

Sayın Kuusela, firmanız Helsinki Mills Ltd.,
Finlandiya’nın sayılı un değirmenlerinden biri. Öncelikle bize firmanız ve bugünlere nasıl geldiğiniz hakkında
biraz bilgi verir misiniz?
Helsinki Mill, Puhk Ailesi tarafından işletilen bir değirmen firması. Ailenin kökleri 17. yüzyılda ilk değirmenlerini kurdukları Estonya’ya kadar uzanıyor. Helsinki Mills,
Fin tahıllarının önemli bir işleyicisi. Firmamız; tüketiciler,
endüstriyel müşteriler, fırınlar ve diğer gıda endüstrileri
için tahıl bazlı çeşitli gıdaların geliştirilmesi, pazarlanması
ve satış işlerini yürütüyor. Temel hammaddemiz isei yerel
olarak üretilen Fin tahılıdır. Bu tahıllar fırıncılık ve kahvaltılık ürünlerinde farklı türlere dönüştürülüyor.

Sustainability is one of the company values. Environmentally-friendly way to produce is at Helsinki Mills
everyday life e.g. – all production facilities are using
non-fossil energy sources, including in-house biofuels
such as milling side products. Regarding packaging
materials used at Helsinki Mills, the environmental aspects are taken into consideration carefully. Helsinki
Mills specializes in organic products and is today Finland’s largest processor of organic grains. Pure raw
materials, solid milling expertise, and state-of-theart technology guarantee high-quality products. Helsinki Mills is also known outside Finland’s borders. It
exports especially various oats products to over 30
countries worldwide – Asia, Europe and the United
States.

Sürdürülebilirlik, önemli değerlerimizden biridir. Helsinki
Mills, aynı zamanda çevreyle dost üretim yöntemi kullanıyor. Örneğin tüm üretim tesislerimizde fosil olmayan
enerji kaynakları kullanılıyor. Değirmencilikte kullanılan
yan ürünler gibi, kurum içinde kullanılan biyoyakıtlar da
buna dâhildir. Helsinki Mills’de kullanılan paketleme
materyallerinde de çevresel konulara büyük bir dikkatle
yaklaşılıyor. Helsinki Mills organik ürünlerde uzmanlaşmış, bugün Finlandiya’nın en büyük organik tahıl işleyicisi haline gelmiştir. Katıksız hammadde, katı öğütme
uzmanlığı ve en yeni teknolojiler, ürünlerimizin yüksek
kalitede olmasını sağlamıştır. Helsinki Mills, Finlandiya
dışında da tanınıyor; dünya genelinde (Asya, Avrupa ve
ABD) 30’dan fazla ülkeye özellikle yulaflı ürünler ihraç
ediliyor.

What can you say about your product variety and the
position of your company in Finnish market? Which
properties of your company distinguish you from your
rivals?
Our product portfolio contains different type of grain
products - organic, conventional, gluten-free –such
as flour, baking mixes, cereals, porridge, muesli and
breakfast cereals made for consumers, industrial cus-

Ürün çeşitliliğiniz ve Finlandiya pazarındaki konumunuz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Firmanız, ülkenizdeki diğer rakiplerinizden hangi yönleriyle ayrılıyor?
Ürün portfolyomuz, organik, geleneksel, glütensiz olmak
üzere tahıl ürünlerinden tüketiciler, endüstriyel müşteriler, fırınlar ve endüstri için üretilen un, pişirme karışımları,
tahıllar, lapa, müsli ve kahvaltılık tahıllar gibi farklı tipleri
içermektedir. Finlandiya’da beş büyük değirmenci var;
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tomers, bakeries and industry. There are five major
millers in Finland, we’re one of them. We are the only
Finnish company making extruded breakfast cereals
for home market and for export.
Could you give information on your facility, capacity
and technologies you used? What can you say about
the level of your company in capacity and technology
usage?
We currently have three production facilities. The four
mill is located near Helsinki – originally it was in Helsinki, thus the company name. The oat mille is further
north, where the main oat farming lands reside. Close
to the oat mill is also the breakfast cereal and muesli
plant. Until last year we had yet another facility in Estonia, but we sold that.
In total, we mill about 100,000 tons annually, wheat, rye,
oat and barley combined. By volume, wheat is the biggest, then oats, rye and barley. Over the past 4 years, we
have invested heavily in oat milling, since that’s where the
growth opportunities seem to be.
Are there any other fields you give service besides
flour production?
We can say that we produce breakfast cereals, muesli,
and hot cereals in addition to flour.
Are you working only for the Finnish market in the flour
milling industry? Are there any export activities or do
you have any goals for export?
No, we are not working only for the Finnish market. We
are exporting over 30 countries different kind of cereal
products, mainly oat-based.
As Helsinki Mills Ltd., what is your future goal for the
investment and market objective?
We want to build our brands in Finland, and expand
the visibility and recognition of our offering abroad. As
said, future growth comes from exports and oats.
Could you give some information also on the flour
industry in your country and the consumption habits of your people? What is the position of Finland in
the world in terms of using milling technologies, flour
production amount, quality and consumption?
In wheat, Finnish mills mill predominantly domestic
wheat. In European or global scale, Finnish wheat
volumes are very small. Nordic countries are big fans
of rye bread, therefore rye milling makes up a major
share of the Finnish flour milling volumes. Porridges
are traditionally, and now again, very popular. Oat is
the main ingredient for porridges, but also e.g. rolled
rye and barley are used. Also oat breads are becoming
increasingly popular.
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biz onlardan biriyiz. Yurtiçi pazarda ve ihracatta kullanılmak üzere extrude edilmiş (preslenmiş) kahvaltılık tahıllar üreten tek Finli firmayız.
Üretim tesisiniz, kapasiteniz ve kullandığınız teknolojiler hakkında bilgi verir misiniz? Firmanız kapasite ve
teknoloji kullanımında hangi düzeyde?
Şuanda üç üretim tesisimiz var. Helsinki yakınlarında
bulunan un değirmenimiz; aslında tıpkı firmanın isminde
olduğu gibi Helsinki’de bulunuyordu. Yulaf değirmeni ise
biraz daha kuzeyde, asıl yulaf tarlalarının bulunduğu bölgede. Geçen yıla kadar Estonya’da da bir değirmenimiz
vardı ancak satıldı.
Buğday, çavdar, yulaf ve arpa öğütme kapasitemiz yılda
toplam 100 bin ton. En yüksek işleme hacmi ise buğdaya ait. Buğdayı yulaf, çavdar ve arpa izliyor. Son 4
yılda yulaf değirmenciliğine ciddi derecede ağırlık verdik
çünkü fırsatların bu alanda geliştiği görülüyor.
Un üretiminin yanı sıra üretimini gerçekleştirdiğiniz diğer ürünler neler?
Un üretiminin yanında kahvaltılık gevreklerin, müslilerin
ve sıcak gevreklerin (hot cereals) üretimini gerçekleştiriyoruz diyebiliriz.
Un değirmenciliğinde sadece Finlandiya pazarına yönelik mi çalışıyorsunuz?
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Hayır, yalnızca Finlandiya pazarına yönelik çalışmıyoruz.
Başta yulaflı ürünler olmak üzere, 30’dan fazla ülkeye
üzere çeşitli tahıl ürünleri ihraç ediyoruz.
Helsinki Mills Ltd., olarak gelecekle ilgili yatırım ve pazar hedefiniz nedir?
Finlandiya’da markamızı büyütmek ve sunduğumuz hizmetin yurtdışındaki görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmak istiyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi, gelecekteki
büyümemiz ihracat ve yulaf aracılığıyla olacak.
Biraz da ülkenizdeki un sanayi ve halkınızın tüketim
alışkanlığı hakkında bilgi verir misiniz? Finlandiya değirmen teknolojileri kullanımı, un üretim miktarı, kalitesi ve tüketimi açısından hangi noktada?
Buğday konusunda şunu söyleyebilirim; Finlandiya’daki
değirmenler ağırlıklı olarak yerli buğday işliyor. Avrupa’da
ya da küresel ölçekte Finlandiya buğdayının hacmi çok
az. Nordik ülkeler çavdar ekmeğine çok düşkün, bu yüzden çavdar değirmenciliği Finlandiya un değirmenciliğinde büyük bir paya sahip. Lapa hem geleneksel olarak
hem de günümüzde çok popüler. Yulaf, lapanın temel
malzemesi; ama aynı zamanda, örneğin, haddelenmiş
(rolled) çavdar ve arpa da kullanılıyor. Aynı zamanda yulaflı ekmekler de giderek daha fazla popüler oluyor.

Finland is one of the biggest producers of high-quality
food-grade oats globally, which is one reason why our
focus on oats is a natural choice. The gluten-free trend
keeps going strong, and oats as a gluten-free grain fit
also that perfectly. However, getting the oats absolutely pure and free from other grains all the way from the
seed and farming through to the table is far more complicated than it sounds. We have worked four years on
this issue, and we now have the solutions in place for
making gluten-free oat products.
What do you think about the future development of
your country especially in terms of flour industry?
The flour industry is, volume-wise, very much driven by
the bakery industry. The bakery industry in Finland is facing tough times due to many reasons, e.g. the consumers’ aversion to wheat and gluten, the low-carb trend,
and increasing imports of frozen bread. However, whole
grain and especially oats are making their way back into
diets, which means opportunities for bakers, if they can
seize the opportunity with the right bakery solutions.
But let’s face it; today the traditional flour industry is
quite stagnant and does not seem to improve significantly in the foreseeable future. Also the milling industry needs to look for opportunities beyond its traditional markets, offerings, solutions and technologies.
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Finlandiya, gıda olarak kaliteli yulaf üretiminde dünyanın bir numaralı üreticilerinden biridir. Bu sebeple yulafa
odaklanmamız doğal. Glütensiz trendi güçlenmeye devam ediyor. Yulaf da glütensiz tahıl olarak buna mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Ancak yulafı saflaştırmak ve
tohumundan yola çıkarak diğer tahıllardan ayıklamak,
tarladan sofraya taşımak sanıldığından çok daha zor bir
iş. Bunun için tam dört yıl emek verdik ve şimdi glütensiz
ve yulaflı ürünler yapımında çözümlerimiz var.
Gelecekte, özellikle un sanayi açısından ülkenizin nasıl
bir gelişme kaydedeceğini düşünüyorsunuz?
Un endüstrisi, hacim anlamında, büyük ölçüde unlu mamuller sanayi odaklı. Finlandiya unlu mamuller endüstrisi
birçok sebepten ötürü zor zamanlar geçiriyor. Tüketicilerin
buğday ve glütenle ilgili olumsuz fikirleri, düşük karbonhidrat trendi ve dondurulmuş gıdaların giderek daha fazla ithal edilmesi bu sebeplerden bazıları. Ancak tam tahıllar ve
özellikle de yulaf, tekrar beslenmemizin bir parçası oluyor.
Bu da fırıncılar için yeni fırsatlar demek; tabii eğer fırsatları
doğru fırıncılık çözümleriyle ele alırlarsa.
Ancak şu gerçekle yüzleşmemiz gerek: bugün geleneksel un endüstrisi oldukça durgun ve yakın gelecekte de
önemli bir gelişim gösterecek gibi durmuyor. Aynı zamanda değirmencilik endüstrisinin geleneksel pazarların, hizmetlerin, çözümlerin ve teknolojilerin ötesindeki
fırsatları da görmeye ihtiyacı vardır.
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Effect of
Packaging on the
Microbial Quality of
Malted Composite
Flour
.............................................

Maltlı Bileşik Unun
Mikrobiyel Kalitesi
Üzerinde Paketlemenin
Etkisi

Deepika BARANWAL, Arti SANKHLA, Supriya BOLİA
Department of Food and Nutrition, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, India
Gıda ve Beslenme Bölümü, Maharana Pratap Tarım ve Teknoloji Üniversitesi, Hindistan

“Good packaging actually serves two purposes, which are essentially technical and presentational. Technical aspects in packaging aim to extend the shelf life of the food by better protection
from all the hazards during storage. Presentational aspects are not concerned with shelf life but
such packaging increases sales by creating a brand image that the buyer instantly recognizes.
Inefficient packaging system also influenced the keeping quality determination of a food product.”
“İyi paketleme aslında teknik ve sunuma yönelik olmak üzere iki amaca hizmet eder. Paketlemenin
teknik nitelikleriyle, gıdanın depolama sırasında oluşan tüm hasarlardan korunması ve gıdanın raf
ömrünün uzatılması amaçlanmaktadır. Görünüme yönelik noktalar raf ömrüyle ilgili değildir fakat
bu tip paketlemeler alıcıların hemen tanıyacağı bir marka imajı yaratarak satışları artırır. Yetersiz
paketleme sistemi bir gıda ürününün korunma kalitesinin belirlenmesini de etkiler.”
ABSTRACT
The malted composite flour was prepared using malted
wheat, malted coarse grain blend (barley + sorghum +
pearl millet, 1:1:1) and defatted soy flour in four different combinations. Product making and sensory quality
were assessed to find out the most appropriate level of
MCG blend incorporation. On the basis of sensory quality, 40% was best and thus selected for further study.
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ÖZET
Maltlı bileşik un; maltlanmış buğday, maltlanmış kaba
taneli karışım (arpa + sorgum + inci darısı, 1:1:1) ve yağsız soya unu kullanılarak dört farklı kombinasyonda hazırlanmıştır. MCG harman esasında en uygun seviyenin
bulunması için ürün yapımı ve duyusal kalite değerlendirildi. Duyusal kalite bazında en iyi oran yüzde 40 olarak belirlendi ve bu yüzden ileriki çalışmalar için bu oran
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This selected malted composite flour was packaged in
HDPE bags at room temperature for three months in two
different packaging conditions i.e. vacuum sealing and
ordinary heat sealing. The microbial quality was assessed
at monthly intervals during entire storage period. Microbiological study depicted that microbial counts of flour in
both packaging was far below the permissive limit up to
three months of storage.

INTRODUCTION

tercih edildi. Kullanılan maltlı bileşik un, vakumlama ve
ısıl yapıştırma gibi iki farklı paketleme şartlarında, üç aylık
süreyle, oda sıcaklığında HDPE torbalarıyla paketlendi.
Tüm depolama süresince, mikrobiyel kalite aylık periyotlarla değerlendirildi. Mikrobiyolojik çalışma, üç aylık depolama süresine kadar, her iki ambalajdaki unun mikrobiyel
sayımlarının kabul edilebilir sınırın çok altında kaldığını
gösterdi.

GİRİŞ

Composite flour technology refers to the process of
mixing various cereal based flours to produce high quality food products in an economical way. Formulation of
composite flour is vital for development of value-added
products with optimal functionality (Rehman et. al. 2007).
It has not only better nutritional quality but also the necessary attributes for consumer acceptance. The nutritional value of cereal flours that are poor in lysine but
rich in the sulphur containing amino acids is improved by
the addition of legume flours. The addition of 10% defatted soy flour to wheat flour not only improve the quality
of protein but also enhance their quantity considerably
(Padmashree et.al. 2012). The importance of coarse
cereals in direct human consumption is declining even
though poses good nutritive value.

Bileşik un (Composite flour) teknolojisi, kaliteli gıda
ürünleri üretmek için çeşitli tahıl bazlı unların ekonomik
bir şekilde karıştırılması işlemine verilen addır. Bileşik
un formülasyonu, en yüksek işlevsellik ve katma değerli
ürünlerin geliştirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır (Rehman ve ark. 2007). Bileşik un hem daha iyi besin
kalitesine, hem de tüketici kabulü için gerekli özelliklere
sahiptir. Lizin açısından zayıf, ancak amino asitler içeren
kükürt açısından zengin olan tahıl unlarının besin değeri,
baklagil unlarının eklenmesiyle geliştirilmektedir. Yağı alınmış soya ununun buğday ununa % 10 oranında ilavesi
edilmesi sadece protein kalitesini değil, kendi miktarını da
önemli ölçüde artırır (Padmashree ve ark. 2012). Her ne
kadar besin değeri yüksek olsa da kaba tahılın doğrudan
insan tüketiminde önemi azalmaktadır.

Coarse cereals like barley, sorghum and pearl millet
not only having the better nutritional value but it also has
phytochemicals, antioxidants and fiber thus beneficial for
health.

Arpa, sorgum ve inci darı gibi kaba tahıllar daha yüksek
besin değerine sahiptir; ama aynı zamanda fitokimyasallar, antioksidanlar ve lif içermektedir ve bu yüzden sağlık
için yararlıdır.

Although coarse cereals are nutritionally rich and easily
available but its utilization is limited due to the presence
of various anti-nutrients, poor digestibility of proteins and
carbohydrates and low palatability. Thus to overcome
this problem in the present investigation, malting process was applied to the selected grains. Cereal and its
products, particularly flour constitutes a major portion of
Indian daily meal and is generally considered to be nonperishable thus microbiologically safe product as it has a
low water activity (aw 0.40-0.65), the growth of microorganisms is very less but the level of contamination from
various external sources cannot be ruled out and thus
the study composition of micro flora are very important
for risk assessment. The micro flora of flour is composed
of a variety of microorganisms including yeasts, moulds,
bacteria more specifically pathogenic organisms.

Kaba tahıllar beslenme açısından zengin ve kolay bulunabilir olmasına rağmen, anti-besinlerin varlığı, protein ve
karbonhidratların zor sindirilmesi ve lezzetlerinin düşük olması sebebiyle kullanımları sınırlıdır. Bu yüzden bu araştırmada, söz konusu problemin üstesinden gelebilmek için,
seçilen tahıllarda maltlama işlemi uygulanmıştır. Tahıl ve
tahıl ürünleri, özellikle de un, Hintlilerin günlük beslenmesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve genellikle
bozulmayan, bu sebeple de mikrobiyolojik olarak güvenli
gıdalar olarak görülmektedir. Düşük su aktivitesine sahip
olduğu için mikroorganizma gelişimi çok düşüktür, ancak
dış kaynakların sebep olduğu kirlenme seviyesi ölçülememektedir ve bu yüzden mikroflora bileşimi çalışması risk
değerlendirmesi için çok önemlidir.

Even though flour is not directly related to food born
diseases, it is important to know the data on keeping
quality of flour for consumption, level of pathogenic bacteria and other microorganisms that would render the
flour unfit for consumption in longer period storages
(Shobha et.al. 2011). In modern age, food packaging

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Un mikroflorası, mayalar, küfler, bakteriler ve özellikle patojenik organizmalar da dahil olmak üzere çeşitli
mikroorganizmalardan oluşmaktadır. Un doğrudan gıda
kaynaklı hastalıklarla ilgili olmasa da, tüketilecek unun
kalitesini ve uzun süreli depolamada unun tüketilme uygunluğunu bozacak patojenik bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların seviyesini korumakla ilgili verileri bilmek
önemlidir (Shobha ve ark. 2011). Gıda paketlenmesi,
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has become very important because of protection of the
product from contamination by macro & micro-organisms
and their filth, prevention from loss or gain of moisture,
shielding the product from oxygen and to facilitate handling (Ball, 1960).

ürünü makro ve mikroorganizmalarla bunların kirliliğinden
kaynaklanan kontaminasyondan koruduğu, nem kaybı ve
artışını engellediği, ürünü oksijenden koruduğu ve taşıma
işlemini kolaylaştırdığı için modern çağda oldukça önemli
hale gelmiştir.

Good packaging actually serves two purposes, which
are essentially technical and presentational. Technical aspects in packaging aim to extend the shelf life of the food
by better protection from all the hazards during storage.
Presentational aspects are not concerned with shelf life
but such packaging increases sales by creating a brand
image that the buyer instantly recognizes (Peter and Axtell, 1993).Inefficient packaging system also influenced
the keeping quality determination of a food product.
Therefore in the present investigation, the keeping quality
of malted composite flour kept at room temperature for
the three months under two different packaging conditions i.e. vacuum packaging and ordinary heat sealing in
the HDPE bags was assessed.

İyi paketleme aslında teknik ve sunuma yönelik olmak üzere iki amaca hizmet eder. Paketlemenin teknik
nitelikleriyle, gıdanın depolama sırasında oluşan tüm hasarlardan korunması ve gıdanın raf ömrünün uzatılması
amaçlanmaktadır. Görünüme yönelik noktalar raf ömrüyle
ilgili değildir fakat bu tip paketlemeler alıcıların hemen tanıyacağı bir marka imajı yaratarak satışları artırır (Peter
and Axtell, 1993). Yetersiz paketleme sistemi bir gıda
ürününün korunma kalitesinin belirlenmesini de etkiler.
Bu sebeple, bu araştırmada vakumlama ve ısıl yapıştırma
gibi iki farklı paketleme şartlarında, üç aylık süreyle, oda
sıcaklığında HDPE torbalarıyla paketlenen maltlı bileşik
unun kalite muhafazası değerlendirilmiştir.

MATERYAL VE METOTLAR
MATERIAL AND METHODS
Development of malted composite flour: Four whole
grains viz wheat (GW -366 ), barley (RD-2715), sorghum
(CSV-23) and pearl millet (RHB-173) were procured from
the, Udaipur (Agriculture research station MPUAT) and,
Jaipur, (Durgapur agriculture research station), Rajasthan
respectively. Defatted soy flour was procured from soy processing unit, Mehsana, Gujarat. Procured raw material was
further cleaned and steeped for 12 hours. They were germinated (48 hr), dried and milled for further use. The coarse
grain flour blends were prepared by mixing equal proportion
of malted flour of barley, pearl millet and sorghum.
The prepared malted coarse grain flour blend was
mixed with malted whole wheat flour by replacing at a
level of 10%, 20%, 30% and 40% and keeping the level

96

March • Mart 2016

Maltlı bileşik unun gelişimi: Buğday (GW -366 ), arpa
(RD-2715), sorgum (CSV-23) ve inci darısı (RHB-173) olmak üzere dört tahıl da sırasıyla Udaipur (MPUAT Tarımsal
Araştırma İstasyonu), Jaipur (Durgapur Tarım Araştırmaları İstasyonu), ve Rajasthan tarafından üretilmiştir. Yağsız
soya unu, Mehsana, Gujarat’taki soya işleme ünitesinden
temin edilmiştir. Tedarik edilen hammadde temizlenmiş ve
12 saat boyunca suda bekletilmiştir. Çimlendirilmiş (48
saat), kurutulmuş ve sonraki kullanımlar için öğütülmüştür.
Maltlı kaba taneli un karışımı, maltlanmış arpa unu, inci
darısı ve sorgumun karıştırılmasıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan maltlı kaba taneli un karışımı maltlanmış tam buğday
unuyla yüzde 10, 20, 30 ve 40 oranlarında karıştırılmış ve
tüm kombinasyonlarda yağsız soya unu seviyesi yüzde
10’da tutulmuştur (T1-T4).
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of defatted soy flour at 10% in all combinations (T1-T4).
Flour standardization was done by preparing food product (Chapati) for selecting the best acceptable treatment
through nine point hedonic scale In the preliminary trials, chapati was prepared with different permutations
and combinations of malted composite flour in order to
obtain highly acceptable product. The most acceptable
developed flour was packed in HDPE polythene bags and
sealed by vacuum packaging and ordinary heat sealing.
These were stored at room temperature for three months.

Un standardizasyonu, 9 puanlık hedonik ölçekte en
kabul edilebilir uygulamayı seçmek için bir gıda ürünü
(çapati) hazırlanarak yapıldı. Ön çalışmalarda, kabul edilebilirliği yüksek bir ürün elde edebilmek için çapati, maltlı
bileşik unun farklı permütasyon ve kombinasyonlarla hazırlanmıştır. En kabul edilebilir gelişmiş un, HDPE polietilen torbalarda paketlenmiş ve vakum paketleme ve sıradan ısıl yapıştırma ile mühürlenmiştir. Geliştirilen en kabul
edilebilir un, polietilen HDPE torbalarda paketlenmiş, vakumlanmış ve pakete ısıl yapıştırıcı uygulanmıştır. Üç ay
süreyle oda sıcaklığında muhafaza edilmiştir.

Microbiological methods: In the present investigation,
the microbial load of flour was enumerated at zero and
monthly interval up to three months of storage as per
the method described by American Public Health Association (1984). The media, Nutrient agar (NA) used for
total viable count (TVC), Potato dextrose agar (PDA) for
yeast, molds and Violet Red Bile Agar (VRBA) for coliform estimation. Serial dilutions were made for each
sample and 1 ml of the appropriate dilution was poured.
10 -2 and 10 -1 serial dilution were used for pour plate
in triplicate on selective media. Culture media was incubated at 37o C for 24 h for enumeration of the total
microbial load under anaerobic condition. Developed
colonies were counted and expressed as colony forming units/ gm (cfu/g) of sample.

Mikrobiyolojik yöntemler: Önceki araştırmada, Amerikan
Halk Sağlığı Birliği (1984) tarafından tanımlanan yönteme
göre, unun mikrobiyel yükü üç aylık depolama süresince
aylık aralıklarla sıfır olarak numaralandırılmıştır. Nutrient
agar (NA) aracı, koliform tahmini ve maya, küf ve Violet
Red Bile Agar (Vrba) için toplam canlı sayımı (TVC) ile Patates dekstroz agar’ı (PDA) kullanmıştır. Her bir örnek için
seri dilüsyonlar yapılmış ve uygun dilüsyonun 1 ml’si dökülmüştür. 10-2 ve 10-1 seri dilüsyonu plakayı seçmeli ortam
üzerine üç nüsha halinde dökmek için kullanılmıştır. Kültür
ortamı, anaerobik koşullar altında, toplam mikrobiyel yükün sayımı için 24 saat boyunca 37° C'de inkübe edildi.
Gelişmiş koloniler sayıldı ve numunenin koloni oluşturan
üniteleri/ gm (cfu/g) olarak ifade edildi.

Statistical analysis: Analysis of variance (ANOVA) was
used to assess the best acceptable ratio of the flour and
microbial load of composite flour during storage.

İstatistiksel analiz: Varyans analizi (ANOVA), depolama
sırasında unun ve bileşik unun mikrobiyel yükü için en
kabul edilebilir oranı belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

RESULT AND DISCUSSION
Selection of best ratio of malted composite flour by making chapati: Chapati is Indian unleavened flat bread which
accounts for the cereal group in a balanced diet. The scores
assigned by panel members for
individual sensory attributes of
chapati were found to be values in the range of 6.96 to 8.30
for malted composite flour (T1T4) chapatis which permit us to
draw conclusion that the product varied from liked slightly to
as high as approaching a point
of excellence. From the Analysis of variance an insignificant
difference was found within
treatments (T1- T4). So the
highest level of MCG blend incorporated (40%) flour sample
was selected for further study
on storage, in view of its enhancing the nutritional value of
product.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

SONUÇ VE TARTIŞMA
Çapati yapımında en iyi maltlı bileşik un oranı seçimi:
Dengeli bir diyette tahıl grubunun yerini tutan çapati mayasız bir Hint ekmeğidir. Çapatinin kendi duyusal nitelikleri için panel üyeleri tarafından
atanan değerler maltlı bileşik un (T1-T4) için 6,96 8,30
aralığında bulunmuştur. Bu,
ürünün makul derecede beğenilmekten neredeyse mükemmellik seviyesine kadar çeşitlendiği sonucunu çıkarmamızı
sağlamaktadır.
Varyans analizinde, değerlendirmeler (T1- T4) arasında
önemsiz bir fark bulunmuştur.
Depolamada yapılacak sonraki çalışmalar için, ürünün
besin değerini artırmasından
dolayı un numunesini içeren
(%40) MCG harmanının en üst
düzeyi tercih edilmiştir. Çapa-
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The present findings depicting slightly to high acceptability of the chapati are in conformity with those reported
by Kadam et.al. (2012) where
chickpea, soy and methi
leaves powder were incorporated at different ratios in the
wheat flour chapatis and the
results revealed that the sensory scores of various attributes viz; colour, appearance,
flavor, taste, texture and overall acceptability in between 6.0
to 8.7.

tinin kabul edilebilirliğini biraz
seviyesinden yüksek seviyeye
kadar gösteren mevcut bulgular, Kadam ve ark. (2012)
tarafından belirtilenlerle uyumludur. Kadam ve ark. (2012)
çalışmasında buğday unundan yapılan Çapatiye nohut,
soya ve methi yaprakları tozu
farklı oranlarda dahil edilmiştir
ve sonuçlara göre renk, görünüş, lezzet, tat, doku ve genel
kabul edilebilirlik gibi çeşitli
duyusal rakamlar 6.0 to 8.7.
arasındadır.

Microbial load: Microbial
load is an important determinant indicative of quality of any food product. Every step
in handling and preparation of food may be a potential
source of contamination. In the course of three months of
storage, vacuum packaged and ordinary healed sealed
malted composite flour were examined for the presence
of total viable organisms, yeast and molds and coliforms
at monthly intervals.

Mikrobiyel yük: Mikrobiyal
yük her gıda ürününün kalitesini gösteren önemli bir belirleyicidir. Gıdanın işlenmesi
ve hazırlanmasındaki her adım kontaminasyon için potensiyel bir kaynak olabilir. Üç aylık depolama süresince,
geçerli organizmaların, maya ve küflerin toplam varlığını
tespit etmek için vakumla ya da bilinen ısıl yapıştırma
metoduyla paketlenmiş maltlı bileşik un aylık aralıklarla
incelenmiştir.

Microbial examination revealed that the total number of
surviving microbes (TVC), yeast and mold (Y&M) counts
in the malted composite flour was nil prior to their storage
(0 day). After that, vacuum packaged flour had no significant changes throughout the storage period. Whereas,
ordinary heat sealed flour showed significant increase
(P<0.01) at second and third month of storage as can be
seen in tables 1 and 2. This increase may be attributed to
the permeability of packaging material to water and air in
ordinary heat sealing.

Mikrobiyal inceleme, maltlı bileşik unda hayatta kalan
mikropların (TVC), maya ve küfün (Y&M) toplam sayısının
depolama (0 gün) öncesinde sıfır olduğunu ortaya koymuştur. Bundan sonra, vakumla paketlenmiş unda depolama süreci boyunca önemli bir değişiklik olmamıştır.
Ancak, Tablo 1 ve 2’de görülebileceği gibi, sıradan ısıl
yapıştırıcıyla paketlenmiş un depolamanın ikinci ve üçüncü ayında önemli değişiklik göstermiştir (P<0.01). Bu artış
sıradan ısıl yapıştırıcı kullanılan ambalajlama malzemesinin su ve hava geçirgenliğine bağlanabilir.

During the entire storage period, the enumerated values
of TVC and Y & M counts i.e. 0 to 5200 cfu/g and 0 to
122 cfu/g, respectively for both packaged (vacuum and
ordinary heat sealed) flour are much lower than the wheat
flour specification given by Kenya standard, (2009) of maximum permissible level of TVC (105 per gram) and Y& M
count (104 per gram). Moreover, the findings of present
study depicts that coliform count was not detected in the
vacuum sealed and ordinary heat sealed malted composite flour throughout the storage. Because for the growth of
coliform bacteria the maximum moisture content in a food
should be 18% (Ballogou et.al. 2011) and in the present
study maximum moisture content of the flour was 14.5%
which was unfavorable for the growth of coliforms.
In a recent study, Munasinghe et.al. (2013) prepared a
composite flour of mung beans (Vigna radiata), soybean
(Glycine max) and brown rice (Oryza sativa). They also

Tüm depolama süreci boyunca, paketlenmiş un (vakumlu
ve sıradan ısıl yapıştırıcılı) için, TVC ve Y&M’nin numaralandırılmış değeri (örneğin 0 to 5200 cfu/g ve 0 to 122 cfu/g)
Kenya Standartlarında (2009) TVC için gram başına maksimum 105, Y&M için gram başına maksimum 104 olarak
belirtilen buğday unu şartnamesindekinden çok daha düşüktür. Dahası, mevcut çalışmanın bulguları gösteriyor ki
vakumlu ve sıradan ısıl yapıştırıcıyla paketlenmiş maltlı bileşik unda koliform sayımı saptanmamıştır. Çünkü koliform
bakterilerinin büyümesi için gıdada olması gereken maksimum nem içeriği yüzde 18 olmalıdır (Ballogou ve ark. 2011)
ve mevcut çalışmada unun maksimum nem içeriği koliform
büyümesi için uygun olmayan bir oranDA, yüzde 14.5’tedir.
Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, Munasinghe ve
ark. (2013), maş fasulyesi (Vigna radiata), soya fasulyesi
(Glycine max) ve kahverengi pirinçten (Oryza sativa) oluşan bileşik un hazırlamıştır. Aynı zamanda, TVC mevcut
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reported nil detection of coliform count in the composite
flour while TVC was quite higher than the present study i.e.
2.75×106 cfu/g. Similar to the findings of present study,
Compaore et.al. (2011) observed nil growth of coliforms in
pearl millet and maize based complementary flours. Further,
comparable findings were observed by Ojure and Quadri
(2012) regarding the microbial flora of plantain flour. It was
reported that the coliform counts was nil and the TVC and
Y& M counts were found to be 2.1 x102 cfu/g and 1.1 x 102
cfu/g, respectively.

çalışmada çok yüksekten (örneğin 2.75×106 cfu/g) bileşik undaki koliform sayımında hiçbir bulguya rastlamamışlardır. Mevcut çalışmanın bulgularına benzer şekilde,
Compaore ve ark. (2011) inci darısında ve mısır bazlı
tamamlayıcı unlarda hiç koliform büyümesine rastlamamıştır. Dahası, muz unundaki mikrobiyel flora konusunda
Ojure ve Quadri (2012) tarafından karşılaştırmalı bulgular
elde edilmiştir. Koliform sayısının sıfır (0); TVC ve Y&M sayısının sırasıyla 2.1 x102 cfu/g ve 1.1 x 102 cfu/g olduğu
rapor edilmiştir.

CONCLUSION
In the present investigation, the results of microbial examination revealed that the developed flour was safe for
human consumption as all the indicators of microbial load
were within the permissible limit. Low moisture, the hygienic conditions maintained during preparation and storage of sample were the reason behind the observations.
The above findings on storage stability of the malted
composite flour clearly indicate that the packaging is an
efficient tool for improving the shelf life of the multigrain
flour. Here, vacuum packaging technique had an edge
over ordinary heat sealing in view of delaying the abrupt
rise in all the microbial quality determinants.

SONUÇ
Mevcut araştırmada, mikrobiyel yükün tüm göstergelerinin izin verilen sınırlar dâhilinde kalmasından dolayı,
mikrobiyel incelemenin sonuçları geliştirilen unun insan
tüketimi için güvenli olduğunu göstermektedir. Numunenin hazırlanması ve depolanması esnasında hijyen koşullarının korunması ve düşük nem bu gözlemin arkasındaki
sebeplerdir. Yukarıda, maltlı bileşik unun depolanma kararlılığı hakkındaki bulgular açıkça gösteriyor ki paketleme
çok tahıllı unun raf ömrünü uzatmada etkili bir araçtır. Burada, tüm mikrobiyel kalite belirleyicilerinin ani yükselişlerini geciktirme konusunda vakumlu paketleme tekniğinin
ısıl yapıştırmadan daha üstün olduğu görülmektedir.

*This article was originally published in International Journal of Science and Research (IJSR) (Volume: 3, Issue: 1, January 2014,
ISSN No 2277 - 8179) and has been reproduced with permission of the publisher.
*Bu makale ilk olarak International Journal of Science and Research’de (IJSR) (Volume: 3, Issue: 1, January 2014, ISSN No 2277
- 8179) yayımlanmış ve yayımcının izniyle yeniden yayımlanmıştır.
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GRAIN AND FLOUR MARKET IN
SWEDEN, NORWAY AND FINLAND
İsveç, Norveç ve Finlandiya’da
Tahıl ve Un Pazarı
Northern European countries such as Sweden, Norway and Finland,
despite having wider areas compared to many European Countries,
display a poor image in terms of plant production due to their climatic factors. Therefore, these countries prioritise reaching a production amount to meet their needs as much as possible. Limited
production leads low number of mills to be in operation, which can
be said to be around ten.
İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkeleri, birçok Avrupa ülkesine kıyasla geniş bir yüzölçümüne sahip olmakla birlikte,
iklim koşulları itibariyle bitkisel üretim açısında zayıf bir tablo sergilemektedir. Bu yüzden bu ülkeler mümkün olduğunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir üretim miktarına ulaşmayı öncelik olarak
benimsemektedir. Üretimin sınırlı olması aynı zamanda bunları işleyen değirmenlerin de 10’larla ifade edilecek sayılarda kalmasına
neden olmaktadır.
The largest country in the Scandinavia with the land area of 449.790 km2,
Sweden borders Norway to the west
and Finland to the east. While Stockholm, the capital city, is the most populous city in the country; Göteborg,
Malmö, Upsala and Linkoping are other important and big cities. 16% of the

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

449.790 km²’lik yüzölçümü ile
İskandinavya’nın en büyük ülkesi olan
İsveç, batıda Norveç, doğuda Finlandiya ile sınır komşusudur. Başkent Stokholm, ülkenin en büyük şehri olurken,
Göteborg, Malmö, Upsala ve Linkoping diğer büyük ve önemli şehirlerdir. Yüzölçümünün % 9’u göllerle kaplı

March • Mart 2016

103

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

country is mountainous while 9% of which is covered by
lakes. The third largest country in the Western Europe,
Sweden is home to around 9,8 million people as of 2015.
Settlements are concentrated mainly in southern parts of
Sweden where 84% of the population live in urban areas.

olan ülkenin % 16’sı dağlıktır. Batı Avrupa’nın üçüncü büyük ülkesi olan İsveç’in 2015 yılı itibariyle nüfusu yaklaşık
9,8 milyon civarındadır. Nüfusun % 84’lük kısmının kentsel alanlarda yaşadığı İsveç’te, yerleşim daha çok güney
kısımda yoğunlaşmıştır.

Located in the western part of the Scandinavian peninsula in the Western Europe, Norway borders Sweden to
the east and northern east, Norway and Russian Federation to the Northern east and Atlantic Ocean to the West.
The official language of the Norway, the capital of which
is Oslo, is Norwegian. Based on the income per capita,
Norway has one of the highest welfare level in the world.
Population Norway, governed with a parliamentary system, reached to 5 million in 2012.

Kuzey Avrupa'da, İskandinav Yarımadası'nın batısında
yer alan Norveç ise doğu ve kuzeydoğuda İsveç, kuzeydoğuda Finlandiya ve Rusya Federasyonu, batıda Atlas
Okyanusu ile komşudur. Başkenti Oslo olan ülkenin Resmi dili Norveççedir. Kişi başına gelir esas alındığında dünyadaki refah seviyesi en yüksek ülkelerden biridir. Parlamenter Demokrasi ile yönetilen Norveç’in nüfusu 2012
yılında 5 milyona ulaşmıştır.

Finland is a country with a land area of 338.145 km2.
It borders Sweden to the West, Norway to the North and
Russia and the Baltic Sea to the East. The country is
home to 5,4 million people as of the end of 2014.

Finlandiya, yüzölçümü 338.145 km² olan bir ülkedir.
Batıda İsveç, kuzeyde Norveç, doğuda Rusya ve güneyde Baltık Denizi ile sınırı bulunmaktadır. Ülkenin nüfusu
ise 2014 yılı sonu itibariyle 5,4 milyon kişidir.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
One of the largest countries in Europe with the land
area of around 450.000 km2, Sweden is not densely
populated based on its population of around 9,8 million
people. Among the outstanding features of the Swedish
economy today are the high level of openness, a highly
developed business world and the strong availability of
the public share especially in the service sector. Although
Sweden was a poor agriculture county in 1850 at the
edge of Europe, it reached the third position in the world
in 1970 in terms of GDP per capita. Exportation of iron
iron ore and forest products to European countries; investment on education; support to free enterprises; infrastructure investments benefitting from foreign capital
especially on railways; accommodation of an effective
bureaucratic structure through liberal policies are the important factors leading to the development in question.
Due to the openness of the service sector, particular the
finance, Sweden has reached the position of being one
of the most open countries of the world.
The service sector lies behind the economy of Norway,
too. Service sector comprises of 58% of the economy
of Norway as of 2011. Prices of manufactured and semi
manufactured products exported by the Norwegian
economy have displayed a poor inclination due to the
recession in the global economy. Discovery of new petrol
and natural gas fields in 2012 created a positive impact
both on the petrol sector and the general economy. Petroleum activities are vital for the Norwegian economy.
Norway holds the 7th position in the world in this regard after Saudi Arabia, Kuwait, Nigeria, Iraq and Iran.
Handling the exportation of gas and petrol collectively,
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Yaklaşık 450.000 km²’lik yüzölçümü ile alan bakımından Avrupa’nın en büyük ülkelerinden biri olan İsveç, 9,8
milyon civarındaki nüfusu baz alındığında, nüfus yoğunluğu bakımından küçük kalmaktadır. Yüksek oranda dışa
açıklık, oldukça gelişmiş bir iş dünyası ile özellikle hizmet
sektörlerinde kamu kesiminin payının güçlü varlığı, günümüzde İsveç ekonomisinin öne çıkan niteliklerini oluşturmaktadır. İsveç, 1850 yılında Avrupa’nın kıyısında kalmış
fakir bir tarım ülkesi konumundayken 1970 yılında kişi
başına düşen GSYİH bakımından dünyada üçüncü sıraya
yükselmiştir. Avrupa ülkelerine yönelik demir cevheri ve
orman ürünleri ihracatı; eğitime yapılan yatırımlar; serbest
girişimin desteklenmesi; demiryolları başta gelmek üzere yabancı sermayeden faydalanmak suretiyle yapılan alt
yapı yatırımları; liberal politikalar ile etkin bir bürokratik
yapının tesisi bahse konu gelişmenin temelindeki önemli
etmenlerdir. İsveç imalat sanayi çok erken bir aşamada
dışa açılmıştır. Dışa açılma mal ihracatı ile başlamış, daha
sonra iç pazarın küçüklüğü nedeniyle sanayi şirketlerinin
faaliyetlerini büyük ölçüde yurt dışına taşımalarıyla artmıştır. Başta finans olmak üzere hizmet sektörünün dışa
açılmasıyla günümüzde İsveç dünyanın en dışa açık ülkelerinden biri konumuna ulaşmıştır.
Norveç’te de ekonominin temelini hizmet sektörleri oluşturmaktadır. 2011 yılı itibarıyla hizmetler sektörü,
ekonominin %58’lik kısmını oluşturmaktadır. Norveç ekonomisinin ihraç ettiği mamul ve yarı mamul geleneksel
ürünlerin fiyatları, küresel ekonomideki yavaşlamadan
dolayı zayıf bir eğilim göstermiştir. 2012 yılında yeni ham
petrol ve gaz yataklarının bulunmasıyla gerek petrol sektörü gerekse genel ekonomi olumlu bir seyir izlemiştir.
Norveç ekonomisi için petrol faaliyetleri çok önemlidir.
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Norway is the biggest exporter country after the Middle
East and Russia. 63% of the export revenues in total are
indicated to be from the revenues of petrol and gas export in 2014.
Finland has a widely industrialised and a free market
economy today. The country has a similar economy size
as Austria, Belgium, Holland and Sweden with its Gross
National Product reaching to $221,3 billion in 2014. Its
economy has quite competitive sectors especially in the
production industry (forestry, metal processing, design,
telecommunication and electronics). It aims to meeting
its needs in agriculture due to its climatic conditions.
Sectors in relation to the forestry, forms the second biggest occupation especially in rural areas. Finnish economy has been formed intended for foreign markets due to
its limited market potential because of the low population
of the country. Having reached a significant production
capacity with the high exportation volume in many sectors, Finnish industry is open to external impacts such
as instability of world economies and crises more than
other countries. Having an industrial structure which is
extremely dependent on the added value created essentially in electrical and electronic products, paper and
metal industry, Finland is in the search of product and
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Ülke Rusya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Nijerya, Irak ve
İran'dan sonra dünya sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Gaz ve petrol ihracatı birlikte değerlendirildiğinde
Orta Doğu ve Rusya’dan sonra Norveç en büyük ihracatçı ülke durumundadır. 2014 yılında toplam ihracat gelirlerinin yaklaşık % 63’ünün petrol ve doğalgaz ihracatından
sağlandığı belirtilmektedir.
Finlandiya ise bugün büyük ölçüde endüstrileşmiş bir
serbest piyasa ekonomisine sahiptir. Ülke, 2014 yılında
221,3 milyar $’a ulaşan Gayrisafi Milli Hasılası ile Avusturya, Belçika, Hollanda ve İsveç’le benzer bir büyüklüğe
sahiptir. Ekonomide özellikle imalat sanayiinde (ormancılık, metal işleme, tasarım, telekomünikasyon ve elektronik) son derece rekabetçi sektörlere sahiptir. İklim koşullarından ötürü, tarımda sadece kendi kendine yeterliliği
hedeflemektedir. Ormancılık ile ilgili sektörler, özellikle kırsal kesimde en büyük ikinci uğraş dalını oluşturmaktadır.
Finlandiya ekonomisi, ülke nüfusunun düşük olmasından
kaynaklanan kısıtlı pazar potansiyeli dolayısıyla dış pazara yönelik oluşmuştur. Pek çok sektörde yüksek ihracat
hacmi ile önemli üretim kapasitesine ulaşmış olan Fin sanayisi, dünya ekonomilerinde istikrarsızlık ve krizler gibi
dışsal etkilere, diğer ülkelerden daha açık bulunmaktadır.
Bu nedenle, esas olarak elektrikli ve elektronik ürünler,
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market variety to minimise impacts of potential external
economic crises.

POSITION AND IMPORTANCE
OF AGRICULTURE
Today in Sweden, which was a complete agriculture
country since the middle of the 19th century, the sector of
agriculture, forestry and fishery has a share of around 2%
both in the GDP per capital and in the total employment.
Husbandry is the primary production activity. Agricultural
production opportunities differ substantially in northern and
southern regions of the country and the production which
depends on cereals especially wheat mostly takes shape in
the middle and southern parts of the country. Milk and milk
products has a centre role in the Swedish agriculture.

kâğıt ve metal sanayisinde yaratılan katma değere aşırı
bağımlı bir sanayi yapısına sahip Finlandiya, muhtemel
dışsal ekonomik krizlerin etkisini minimize etmek için ürün
ve pazar çeşitliliği arayışına girmiştir.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
19. yy. ortalarına kadar tamamen bir tarım ülkesi konumunda olan İsveç’te, günümüzde tarım, ormancılık
ve balıkçılık sektörü gerek GSYİH gerekse toplam istihdam içerisinde yaklaşık %2 civarında bir paya sahiptir.
Hayvancılık başlıca üretim faaliyeti olup, tarımsal üretim
imkânları ülkenin kuzey ve güney bölgeleri arasında oldukça büyük farklılık arz etmekte ve buğday başta olmak
üzere hububat ağırlıklı olan üretim, büyük ölçüde ülkenin
orta ve güney bölümlerinde gerçekleştirilmektedir. Süt ve
süt ürünleri İsveç tarımında merkezi bir role sahiptir.

Norway is less developed in terms of agriculture and
farming compared to other Scandinavian countries. Since
cold and frost restrict grain breeding, husbandry has come
to the front in terms of agricultural production. Dairy cattle,
sheep and goats are the common animals fed. Dough,
oat, potato, forages for animals and in the coastal areas;
apple, strawberry and plum are the common products
grown. Jaren region, located in the South of Stavager city,
is quite developed in terms of agriculture and husbandry
due to the impact of moderate climatic conditions. It is
fertile for early vegetables, poultry and meat production.

Norveç ise İskandinav ülkelerine göre tarım ve çiftçilik
açısından geridir. Soğuk ve don, tahıl yetiştirmeyi sınırladığı için tarımsal üretimde hayvancılık öne çıkmıştır. Daha
çok süt ineği, koyun ve keçi yetiştirilir. Bitkisel üretim alanında ise daha çok arpa, yulaf, patates, hayvanlar için
yem, kıyı bölgelerinde ise elma, çilek, erik yetiştirilir. Stavanger şehri güneyinde yer alan Jaren bölgesi ise ılımlı
iklimin tesiriyle tarım ve hayvancılık alanında bir hayli gelişmiştir. Ülke özellikle turfanda sebze, kümes hayvanları
ve et üretimi açısından zengindir.

Finland where small family farms constitute the basic of
agriculture is country which has able to meet its needs for
a long time in terms of agriculture. Additionally, it is a significant exporter of products such as meat, milk and milk products and eggs. Wheat and rye are the main product of the
southern west region of the country where the production
season exceed 200 days, followed by oat, dough, potato
and rye grown vastly. Agricultural areas in the northern parts
of the country where the production season lasts less than
150 days are formed from large pastures. In these pastures,
around two million small cattle and again around two million
cattle are fed especially form ilk production. Lakes, which are
very common across the country and constitute a significant
part of the total land area, are widely used for fishery.

Küçük aile çiftliklerinin, tarımın temelini teşkil ettiği Finlandiya da, uzun bir zamandan beri zirai bakımdan kendisini besleyen bir devlettir. Ayrıca bölgedeki et, süt ve
süt ürünleri, yumurta gibi mahsullerin büyük bir ihracatçısı
durumundadır. Buğday ve çavdar, ülkenin üretim sezonunun 200 günün üzerinde olduğu güneybatı kesiminin ana
ürünleridir. Bunları yine büyük miktarlarda yetişen yulaf,
arpa, patates ve çavdar takip eder. Üretim sezonunun 150
günün altına düştüğü kuzey bölgelerindeki tarım arazisi ise
geniş otlaklardan meydana gelir. Bu otlaklarda özellikle süt
üretimi için iki milyon civarında küçük ve yine iki milyon civarında da büyükbaş hayvan beslenmektedir. Ülkenin her
yerinde görülen ve toplam yüzölçümü içerisinde önemli bir
yer kaplayan göllerde de geniş ölçüde balıkçılık yapılır.

GRAIN PRODUCTION IN SWEDEN
Grain production in Sweden is limited because of the
climate conditions. According to the date of FAO, UN
Agriculture and Food Organization, wheat and dough
are grains which are produced the most in the country.
Looking at the general production data, it is seen that
Sweden produces 2 million tons of wheat and 1,5 million
tons of dough annually on an average. It is seen that the
highest production amount was obtained in the season
of 2014 and 2015 with 3 million tons for wheat and in
the season of 2013 and 2014 with 1,9 million tons for
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İSVEÇ’TE TAHIL ÜRETİMİ
İsveç’te de tahıl üretimi mevsimsel koşullar nedeniyle
sınırlıdır. BM Tarım ve Gıda Örgütü FAO’nun verilerine
göre ülkede üretim miktarının en yüksek olduğu tahıl
ürünleri buğday ve arpadır. Genel üretim verilerine bakıldığında İsveç’in her yıl ortalama 2 milyon ton buğday, 1,5 milyon ton arpa üretimi gerçekleştirdiği görülmektedir. Son 10 sezonda buğdayda en yüksek üretim
miktarına 3 milyon ton ile 2014/15 sezonunda, arpada
ise en yükse üretim miktarına 1,9 milyon tonla 2013/14
sezonunda ulaşıldığı görülmektedir. Bu miktarlar dün-
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dough throughout the last 10 seasons. These amounts
are rather low compared to big producers in the world.

yadaki büyük üreticilerle kıyaslandığında son derece
düşük kalmaktadır.

Oat and rye are the grain products in which Sweden is one
of the leading countries in terms of production. According to
the data of FAO, Sweden produces around 700 thousand
tons of oat and 150 thousand tons of rye annually. Oat production reached the highest level in the season of 2007 and
1008 with 889 thousand tons throughout the last 10 seasons. Production in the season 2014/2015 is 665 thousand
tons. As to rye, the highest production was obtained in the
season 2009/2010 with 218 thousand tons. Rye production
in the season of 2014 and 2015 is 176 thousand tons.

Dünya geneliyle kıyaslandığında üretim açısından
İsveç’in önde olduğu tahıl ürünleri ise yulaf ve çavdardır.
FAO verilerine göre İsveç her yıl 700 bin ton civarında
yulaf ve 150 bin ton civarına çavdar üretimi gerçekleştirmektedir. Yulaf üretimi, 889 bin tonla 2007/08 sezonunda
son 10 sezondaki en yüksek noktaya ulaşmıştır. 2014/15
sezonunda gerçekleştirilen üretim ise 665 bin tondur.
Çavdarda ise en yüksek üretime 218 bin tonla 2009/10
sezonunda ulaşılmıştır. 2014/15 sezonunda gerçekleştirilen çavdar üretimi de 176 bin tondur.

GRAIN PRODUCTION IN NORWAY
As in the Northern European countries close to the
polar regions, grain production in Norway is also rather
low. Looking at the data of FAO, highest proportion of
grain production belongs to dough among the grain
products. Producing around 500 thousand tons of
dough annually, Norway reached the highest production
amount of rye in the season 2005/2006 with 589 thou-
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NORVEÇ’TE TAHIL ÜRETİMİ
Kutup bölgelerine yakın Kuzey Avrupa ülkelerinin
genelinde olduğu gibi Norveç’te de tahıl üretimi son
derece azdır. FAO verilerine bakıldığında tahıl ürünlerinde en yüksek üretim miktarının arpaya ait olduğu
görülmektedir. Her yıl 500 bin ton civarında arpa üretimi gerçekleştiren Norveç, arpadaki en yüksek üretim
miktarına 589 bin tonla 2005/06 sezonunda ulaşmıştır.
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sand tons. Rye production in the season 2014/2015 is
514 thousand tons.

2014/15 sezonunda gerçekleştirilen üretim miktarı ise
514 bin tondur.

Wheat has a lower proportion of production in the country compared to dough. Wheat production of Norway,
which was 395 thousand tons in the season 2005/2006,
reduced to 213 thousand tons in the season 2013/2014.
Two products that stand out in the grain production of
Norway is oat and rye. While oat production of the country fluctuates between 250 and 300 thousand tons, rye
production ranges between 30 and 50 thousand tons.

Buğday, ülkede arpaya kıyasla daha düşük üretim
miktarına sahiptir. 2005/06 sezonunda 395 bin ton olan
Norveç’in buğday üretimi, 2013/14 sezonunda 213 bin
tona kadar gerilemiştir. Norveç’in tahıl üretiminde öne
çıkan diğer iki ürün ise yulaf ve çavdardır. Ülkede yulaf
üretimi 250 ile 300 bin ton arasında seyrederken, çavdar
üretimi 30 ile 50 bin ton arasında kalmaktadır.

FİNLANDİYA’DA TAHIL ÜRETİMİ
GRAIN PRODUCTION IN FINLAND
Finland is among the leading oat producer countries of
the world especially in oat production. Producing oat in
excess of 1 million tons annually according to FAO data,
Finland acquired the highest production in the season
2007/2008 with 1 million and 220 thousand tons throughout the last ten seasons. Finland where oat production regress in the season 2014/2015 compared to other seasons
and remained at the level of 809 thousand tons reached the
level of 1 million tons again in the season of 2014 and 2015.
Another product which is produced abundantly compared to other grains is dough. The country producing
dough between 1,5 and 2 million tons annually acquired
the highest level in the season of 2009 and 2010 with
2 million and 171 thousand tons throughout the last 10
seasons. Dough production in the season 2014/2015 is
1 million and 854 thousand tons.
Production of wheat is less than 1 million tons. According to the data of FAO, the country produces wheat
between 800 and 900 thousand tons annually. Having
increased to production of wheat over 1 million tons in
the season 2014/2015, the country acquired the highest level of production this year with 1,088 million tons
throughout the last 10 seasons. Rye is another produc-
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Finlandiya, özellikle yulaf üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. FAO verilerine göre
her yıl 1 milyon tonun üzerinde yulaf üretimi gerçekleştiren Finlandiya, son 10 sezondaki en yüksek üretim miktarına 1 milyon 220 bin tonla 2007/08 sezonunda ulaşmıştır. 2010/11 sezonunda önceki sezonlara kıyasla yulaf
üretiminde bir hayli gerileyen ve 809 bin tonda kalan ülke,
2014/15 sezonunda yeniden 1 milyon ton seviyelerini yakalamıştır.
Ülkede üretimin diğer tahıllara kıyasla yüksek olduğu
bir diğer ürün arpadır. Her yıl 1,5 ile 2 milyon ton arasında arpa üretimi gerçekleştiren ülke, 2 milyon 171
bin tonla son 2009/10 sezonunda son 10 sezonun en
yüksek seviyesini yakalamıştır. Ülkede 2014/15 sezonunda gerçekleştirilen arpa üretimi ise 1 milyon 854
bin tondur.
Buğdayda ise üretim 1 milyon tonun altındadır. FAO
verilerine göre ülke her yıl 800 ile 900 bin ton arasında
buğday üretimi gerçekleştirmektedir. 2014/15 sezonunda buğday üretimini 1 milyon tonun üzerine çıkaran ülke, bu sezon gerçekleştirdiği 1,088 milyon tonluk
üretimle aynı zamanda son 10 sezonun en yüksek seviyesini yakalamıştır. Çavdar ise ülkede üretimi yapılan
bir diğer tahıl ürünüdür. Her yıl 60-70 bin ton civarında

MILLER MAGAZINE

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

tion being produced in the country. Producing between
60 to 70 tons of rye annually, Finland reached 74 thousand tons in the season 2014/2015.

GRAIN TRADE IN SWEDEN,
NORWAY AND FINLAND
Northern European countries such as Sweden, Norway and Finland, despite having wider areas compared to
many European Countries, display a poor image in terms
of plant production due to their climatic factors. Therefore,
these countries prioritise reaching a production amount
to meet their needs as much as possible. Therefore, grain
products are generally used to meet the internal needs
and only limited numbers are subject to exportation.
For instance, Norway is one of the primary countries
which import almost no grain products. Even the country
applies to grain importation in restricted amounts for not
being able to meet its own need. Looking at the data of
FAO, it seen that Norway imported 494 thousand tons of
wheat, 43 thousand tons of dough, 98 thousand tons of
corn, 22 thousand tons of rice, 22 thousand tons of rye
and 45 thousand tons of oat in the season 2014/2015.
Even though these amounts vary depending on the season, no importation exceeding 500 thousand tons can
be observed in any grain product.
The situation is similar in Finland. However,
Norway exports wheat, dough and oat even
even if just a pinch. The highest proportion of
exportation among these three products belongs to oat, which is an important product for
the region. The country exports oat in amounts
of reaching 350 tons in most of the seasons
and more in some seasons. According to FAO
data, Finland exported 326 thousand tons of
oat, 163 tons of wheat and 118 tons of dough
in the season 2014/2015. Importation in Finland is lower compared to Norway. The product imported most by the country in season
2014/2015 is dough with 56 thousand tons.
24 thousand tons of rice and 11 thousand tons of wheat
were imported in the same period.
Sweden stands out among the other two countries
with the difference of its bigger exportation capacity. The
primary product Sweden exports is dough. According to
the data of FAO, Sweden exported 363 thousand tons
of dough, 238 thousand tons of wheat and 189 thousand tons of oat in the season 2014/2015. The highest
proportion in the importation belongs to wheat. Sweden
imported 200 thousand tons of wheat in the season
2014/2015, 58 thousand tons of rice and 25 thousand
tons of dough in the season 2014/2015.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

çavdar üreten Finlandiya, 2014/15 sezonunda 74 bin
tona ulaşmıştır.

İSVEÇ, NORVEÇ VE FİNLANDİYA’DA
TAHIL TİCARETİ
İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkeleri,
birçok Avrupa ülkesine kıyasla geniş bir yüzölçümüne sahip
olmakla birlikte, iklim koşulları itibariyle bitkisel üretim açısında
zayıf bir tablo sergilemektedir. Bu yüzden bu ülkeler mümkün
olduğunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir üretim miktarına ulaşmayı öncelik olarak benimsemektedir. Dolayısıyla
üretilen tahıl ürünleri daha çok ülke ihtiyacında kullanılmakta
ve ihracata daha sınırlı miktarlarda konu olmaktadır.
Örneğin Norveç, tahıl ithalatının hemen hemen olmadığı
ülkelerin başındadır. Hatta ülke kendi ihtiyacını karşılayamadığı için kısıtlı miktarlarda tahıl ithalatına başvurmaktadır.
FAO’nun verilerine bakıldığında Norveç’in 2014/15 sezonunda 494 bin ton buğday, 43 bin ton arpa, 98 bin ton
mısır, 22 bin ton pirinç, 22 bin ton çavdar ve 45 bin ton
yulaf ithalatı gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu miktarlar, sezonlara göre bir hayli farklılık göstermekle birlikte, hiçbir tahıl
ürününde 500 bin tonu aşan bir ithalat görülmemektedir.
Finlandiya’da da Norveç’tekine benzer bir durum söz
konusudur. Ancak Norveç’te az miktarlarda da olsa buğday, arpa ve yulaf ihracatı söz konusudur. Bu üç üründe
en yükse ihracat miktarı elbette bölge için önemli bir
ürün olan yulafa aittir. Ülke
çoğu sezon 350 bin tona
yaklaşan, bazı sezonlarda
da bunu aşan miktarlarda
yulaf ihraç etmektedir. FAO
verilerine göre Finlandiya,
2014/15 sezonunda 326
bin ton yulaf, 163 bin ton
buğday ve 118 bin ton
arpa ihraç etmiştir. İthalat ise Norveç’e kıyasla
Finlandiya’da daha düşüktür. Ülkenin 2014/15 sezonunda en çok ithal ettiği ürün 56
bin tonla çavdardır. Aynı dönemde 24 bin ton pirinç ve 11
bin ton buğday ithal edilmiştir.
İsveç ise bu iki ülkeden farklı olarak biraz daha ihracat
kapasitesiyle öne çıkmaktadır. İsveç’in ihraç ettiği başlıca
tahıl ürünü arpadır. FAO verilerine göre 2014/15 sezonunda 363 bin ton arpa ihraç eden İsveç, aynı dönemde
238 bin ton buğday ve 189 bin ton yulaf ihracatı gerçekleştirmiştir. İthalatta ise en yüksek miktar buğdaya aittir.
2014/15 sezonunda 200 bin ton buğday ithal eden İsveç,
aynı dönemde 58 bin ton pirinç ve 25 bin ton arpa ithalatı
gerçekleştirmiştir.
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FLOUR INDUSTRY IN SWEDEN,
NORWAY AND FINLAND
According to the data of Swedish Flour Milling Association, the Swedish milling industry composed of
around 10 milling facilities grinds around 900 thousand tons of flour annually and uses 70% of the present capacity. According to the data of FAO, Sweden
exported 20 thousand tons and imported 29 thousand
tons of wheat flour in 2013. These numbers vary significantly each year, while they exceed 50 thousand
tons in some years, they also decrease to 10 thousand
tons in other years.
Most of the flour produced in the country is used for
the production of cereals, bread and flour products.
Primarily serving for the internal market, Swedish milling industry mostly exports to Scandinavian countries
and Germany. Cookies (pepperkakor), crisp-rolls, biscuits and crackers are among the products exported
the most. Swedish people annually consuming 9,5 kg
of flour on an average predominantly opt for dough, oat
and rye.

İSVEÇ, NORVEÇ VE FİNLANDİYA’DA
UN ENDÜSTRİSİ
İsveç Un Değirmenciliği Derneği’nin verilerine göre
yaklaşık 10 değirmen tesisinden oluşan İsveç değirmencilik endüstrisi, yılda 900 bin ton civarında un öğütmekte ve mevcut kapasitesinin yüzde 70’ini kullanmaktadır.
FAO verilerine göre İsveç’in 2013 yılında gerçekleştirdiği
buğday unu ihracatı 20 bin ton, ithalatı ise 29 bin tondur.
Bu rakamlar her yıl önemli oranda değişmekte, bazı yıllar 50 bin tonu aşarken, bazı yıllar 10 bin tonlara kadar
gerilemektedir.
Ülkede üretilen unun büyük çoğunluğu kahvaltılık gevrek, ekmek ve unlu mamullerin üretiminde kullanılmaktadır. Büyük çoğunlukla iç piyasaya hizmet veren İsveç değirmencilik endüstrisi, daha çok İskandinav ülkelerine ve
Almanya’ya ihracat gerçekleştirmektedir. Kurabiye (pepperkakor), çıtır ekmek (crisp-rolls), bisküviler ve krakerler
en çok ihraç edilen unlu mamullerdendir. Yılda ortalama
9,5 kg un tüketen İsveçliler, ağırlıklı olarak arpa, yulaf ve
çavdarı tercih etmektedir.

According to the data in 2015 report of Finnish Food
and Beverage Industry Federation, Finland’s producers
employing more than 20 personnel in 2014 is 14. The
number of small scale producers employing less than
20 personnel is 128. The highest share in Finnish milling industry processing mainly local products belongs to
rye flour. In this country where the consumption of flakes
and muesli is quite prevalent; oat and dough are other
preferred grains. It is known that the industry making production mostly for flour products industry is concentrated
on 5 large millers mainly.

Finlandiya Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri
Federasyonu’nun 2015 yılı raporunda yer alan verilere
göre, Finlandiya’da 2014 yılında 20’nin üzerine eleman
istihdam eden gıda üreticisi 14’tür. 20’den az eleman istihdam eden küçük ölçekli üretici sayısı ise 128’dir. Ağırlıklı olarak yerli ürünleri işleyen Finlandiya değirmencilik
endüstrisinde en büyük pay çavdar unu üretimine aittir.
Kahvaltılık lapa ve müsli tüketiminin son derece yaygın
olduğu ülkede, yulaf ve arpa tercih edilen diğer tahıllardır.
Daha çok unlu mamuller sanayisi için üretim gerçekleştiren un endüstrisinin ağırlıklı olarak 5 büyük değirmenci
üzerinde toplandığı bilinmektedir.

Given that wheat production vary between 300 and
400 thousand tons in Norway exporting 2 to 4 million
tons of wheat annually, the number of mills is estimated
to be restricted to a couple.

Her yıl 2 ile 4 milyon ton arasında buğday unu ihracatı yapan Norveç’te ise 300 ile 400 bin arasında buğday
üretimi olduğu göz önüne alındığında değirmen sayısının,
birkaç tane ile sınırlı olduğu tahmin edilmektedir.
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