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Importance
of green production…
Dear Readers,

Yeşil üretimin önemi…

Değerli Okurlar,

The concepts of sustainability, energy efficiency and
environmentally friendly production have been gaining
importance increasingly around the world. These concepts have also become competition criteria among
industrialists. In terms of consumers, environmentally
friendly, recyclable and ecological products are clearly
more demanded. Accordingly, the concept of “Green”
has become essential for industrial sectors. In 21st century, as a more important issue than the others, climate
change and environmental issue are seen as of top priority both for companies and society.

Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevreyle dost üretim
kavramları tüm dünyada giderek artan bir şekilde önem
kazanıyor. Bu kavramlar aynı zamanda sanayiciler arasında da birer rekabet kriteri haline gelmiş durumda. Tüketici
açısından da çevreyle dost, geri dönüştürülebilen, ekolojik
ürünlerin daha fazla talep gördüğü çok açık. Dolayısıyla “yeşil” üretim kavramı artık endüstriyel sektörler için olmazsa
olmaz bir konu haline geldi. 21. Yüzyılda, aslında diğer birçok konudan daha önemli olarak, iklim değişikliği ve çevresel olumsuzluklarla mücadele etmek hem işletmeler hem
de toplum açısından öncelikli sorumluluk olarak görülüyor.

We, as Miller Magazine, thought to focus on environmentally friendly production, water and energy saving issues. We believe that innovations and studies for
clean technology will enlighten our sector because clean
technology is at the same time a key for a sustainable
production system. In this aspect, one of the articles
you can find in our Magazine is about the water saving
technology of Bühler AG which is the leader in milling
technologies industry. This new technology which saves
water 90 percent in maize tortilla production is a highly
exciting development.

Biz de Miller Magazine ekibi olarak, bu ayki sayımızda çevre
dostu üretim, su ve enerji tasarrufu konularına odaklanmayı son
derece uygun bulduk. Temiz teknoloji adına gerçekleştirilen yeniliklerin ve çalışmaların sektörümüze de ışık tutacağına inanıyoruz çünkü temiz teknoloji aynı zamanda sürdürülebilir bir üretim
sisteminin de anahtarıdır. Bu çerçevede, dergimizin içeriğinde
bulacağınız makalelerden biri de değirmencilik teknolojileri sektörünün öncü firması Bühler AG’nin büyük ölçüde su tasarrufu
sağlayan yeni teknolojisine odaklanıyor. Mısır unundan yapılan
tortillaların üretiminde yüzde 90 oranında su tasarrufu sağlayan
bu yeni teknoloji oldukça heyecan verici bir gelişme.

I believe you will enjoy reading the interview with Genç
Değirmen that we came together in “Global Trade and
Milling Technologies”, the 12th Congress and Exhibition
of Turkish Flour Industrialists’ Federation As well as our
cover story that we focused on environmentally friendly production and the interview with Gülfem Eren, the
President of HUBUDER which is the only non-governmental institution operating in grain trade.

Çevreyle dost üretime odaklandığımız kapak dosyamızın
yanı sıra, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun “Global
Ticaret ve Değirmen Teknolojileri” konulu 12. Uluslararası
Kongre ve Sergisi’nde bir araya geldiğimiz Genç Değirmen
ile yaptığımız röportajımızı ve tahıl ticaretinde faaliyet gösteren tek bağımsız sivil toplum kuruluşu olan HUBUDER Başkanı Gülfem Eren ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı keyifle
okuyacağınıza inanıyorum.

Hope to meet again in the next issue…
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LEADING ARTICLE
Zübeyde KAVRAZ

BAŞYAZI

HOPE STONE

Ümit Taşı
Dear Milling Industry Representatives,

Değerli değirmencilik sektörü temsilcileri,

The little child admired a flat stone that he saw on the
beach. It must be a gem, he thought. It was a heartshaped stone. Besides, it was shining. The child took
the stone, ran home and showed it to his father with a
great excitement. The father immediately understood
the stone that his child kept in his cold and blue hands
was just a flint sparkling when rubbed against each
other. However, he could not say anything.
The little child wanted to sell the stone to buy his
dream bike and believed he could buy a ball with the
remaining money. However, his father did not think so.
When the child understood that he was got to do this
by himself he went to the market where he sold bagels during holidays. The windows of the jewelry stores
were full of golden necklaces shining under the brightening lights and also these expensive rings garnished
with smaller stones than the child held in his hand.
After he set his eye on a one of the stores he stood a
couple of minutes in front of the window. Inside, there
were a man, apparently the owner of the store, and a
woman with fur coat as a customer.
The little child stepped inside and handed the stone
to the store owner saying “I found this diamond on the
beach, sir! I can sell it to you if you wish.”
The man glanced at the stone and said: “This is just
a simple flint. The beach is full of these.”
“No” screamed the little child. “Soak it. You will see
how shiny it is.”
The store owner was afraid of missing his rich customer and planning to throw the child out of the store.
The woman felt the intention. She looked the stone
closely and smiled: “That’s exactly what I am looking
for! Could you sell it to me?”
The little child got thrilled as he found someone understanding the real value of the stone. The money that
the woman put in his pocket was also mind-blowing.
After expressing thanks many times, he ran away. The
woman handed the stone to the store owner and requested a chain for it. Apparently, she was going to wear
it as jewelry. The store owner thought the woman was
deceived as she did not understand the warning. So
he said “I told before but let me repeat! What you bought is a simple stone.”
The woman looked at her diamond necklace and ring
saying “I don’t think so! I guess that stone is much
more valuable than these since it has the hope of
child.”

Küçük çocuk, deniz kenarında gördüğü yassı bir taşın
güzelliğine hayran olmuştu. Mutlaka bir mücevherdi bulduğu. Şekli de bir insan kalbi gibiydi. Üstelik de parıl parıl
parlamaktaydı.
Çocuk, taşı avuçlayıp evine koştu ve onu büyük bir
heyecanla babasına uzattı. Adam, yavrusunun soğuktan
morarmış avucundaki taşın, birbirine sürtüldüğünde kıvılcım çıkartan bir çakmak taşı olduğunu hemen anladı
fakat bunu ona söyleyemedi.
Küçük çocuk, rüyalarını süsleyen bisiklete kavuşmak
için elindeki taşı satmak istiyor ve o paranın bir bölümüyle
bir de top alacağına inanıyordu. Fakat babası buna yanaşmıyordu. Çocuk, işin kendisine düştüğünü anladığında, tatilde simit sattığı çarşıya gitti. Kuyumcu vitrinleri,
göz kamaştıran ışıkların aydınlattığı altın kolyelerle doluydu. Bir de elindeki taşın çok daha küçük olanlarıyla süslenen pahalı yüzüklerle.
Çocuk, en gösterişli mağazayı gözüne kestirdikten
sonra, bir süre vitrin önünde bekledi. İçeride, dükkan sahibi olduğu anlaşılan bir adam vardı, müşteri olarak da
kürk mantolu bir hanım.
Küçük çocuk, biraz sonra içeri girdi ve cebinden çıkardığı taşı dükkan sahibine uzatarak, “Bu pırlantayı deniz
kenarında buldum efendim!” dedi. “Eğer isterseniz size
satarım.”
Adam, taşa uzaktan bir göz atıp, “O sadece basit bir
çakmak taşı” dedi. Bütün sahil o taşlarla doludur.
“Hayır” diye atıldı küçük çocuk. “İsterseniz ıslatın. Ne
kadar parladığını göreceksiniz.”
Dükkan sahibi, zengin müşterisini kaçırmaktan korkuyor ve çocuğu kolundan tutup atmayı planlıyordu. Kadın,
onun niyetini sezmişti. Çocuğun taşına yakından bakıp,
“Tam istediğim şey!” diye gülümsedi. “Onu bana satar
mısın?”
Küçük çocuk, taşının gerçek değerini anlayan biriyle
karşılaşmış olmaktan son derece mutluydu. Kadının cebine doldurduğu paralar ise aklını başından almıştı. Defalarca teşekkür ettikten sonra koşarak uzaklaştı.
Kadın, elindeki taşı kuyumcuya vererek, ona bir zincir
takmasını istedi. Beli ki mücevher gibi taşıyacaktı.
Dükkan sahibi, yapmış olduğu ikazı anlamadığı için kadının aldandığını düşünüyordu. Bu yüzden de, “Söylemiştim
ama tekrar edeyim! dedi. “Satın aldığınız şey, basit bir taştır.”
Kadın, önce pırlanta kolyesine, daha sonra da yüzüğüne bakarak, “ Zannetmiyorum!” dedi. “O taş bence
bunlardan çok değerli. Çünkü küçük bir çocuğun ümidini
taşıyor.”

Best regards…

Saygılarımla…
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GUEST AUTHOR
KONUK YAZAR
Erhan ÖZMEN
TÜGİK Supreme Advisory Council - Yüksek İstişare Konseyi Başkanı
GUSAD Southeast Flour Industrialists' Association Chairman of the Board
Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Yönetim Kurulu Başkanı

Flour and Machinery
Industry
Un ve Makina Sanayisi
“As a matter of fact; Turkey has global expertise in flour, pasta, pulses and biscuit production areas;
however we remain behind in terms of earnings. We will also remain behind as long as we do not create
added value for our product. In this aspect, IDMA Exhibition provides the best platform to the industry.”
“Şu bir gerçek ki; un, makarna, bakliyat ve bisküvi Türkiye’nin dünya genelinde söz sahibi olduğu
üretim dalları ancak kazanç noktasında gerideyiz. Ürünümüze katma değer kazandırmadığımız sürece de geride kalırız. Bu nokta da İDMA Fuarı sektöre en doğru platformu sunuyor.”
Flour and machinery industry, which I highlighted in
the headline too, becomes prominent with our country’s
competitive effects in global competitive market. Turkish
flour industry which is the global leader ranks second as
machinery sector with a share of 9.2 percent in Turkish
exports… Indeed, two sectors support each other; one’s
success allows the other’s progress.
Although Turkish flour industry ranks second around the
world from time to time instead of ranking first, which took
place for the first time in 2005, it is certainly the global leader nowadays. Turkey shared 20 percent of global flour trade
with an export amount of nearly 3 million tons in 2015. In
other words, Turkey is the flour exporter of the world.

Başlıkta da vurguladığım un ve makine sanayi sektörü, dinamik, girişimci ve yaratıcı yönleri ile rekabetçi küresel pazarda, ülkemizin rekabetçi etkileriyle öne çıkıyor. Dünya un ticaretinin lideri olan Türkiye un sanayisi
ve yüzde 9,2’lik pay ile Türkiye ihracatında ikinci sırada
yer alan makine sektörü… Aslında birbirini destekleyen, birinin başarısının diğerinin ilerlemesini sağladığı
iki sektör…

That is not easy; it is an absolutely difficult result to get.
It is a huge success for an industry with idle capacity of
50 percent to manage this. As I mentioned before, there is
the dynamic structure of the industry behind this success.

Türkiye un sanayisi, ilk defa 2005 yılında tanıştığı dünya 1.’lik ligindeki yerini, zaman zaman 2.’liğe bıraksa da
şimdilerde net bir şekilde dünya lideridir. 2015 yılında 3
milyon tona yaklaşan ihracat miktarı ile küresel un ticaretinin yüzde 20’sini gerçekleştirmiştir. Yani Dünya’nın
uncusu olmuştur. Bu kolay değil, kesinlikle çok zor bir neticedir. Yüzde 50 atıl kapasitenin olduğu bir sektörün bunu
gerçekleştirebilmesi büyük bir başarıdır. Bu başarının altında
da sektörün başta da söylediğim gibi dinamik yapısı önemli
rol oynamaktadır.

Any industry making production for a single market and
meeting the requirements of this market can survive in competitive global market. Following the innovations, taking the

Tek bir pazara ve o pazarın taleplerine cevap vermek için
üreten hiçbir sektör, rekabetçi küresel piyasada ayakta kalamaz. Bu gerçeğin farkında olan Türkiye un sektörünü de;
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pulse of the market, updating the production systems and diversifying them by analyzing consumer trends properly leads
Turkish flour industry which is aware of this fact to this point.

yeniliklerin takipçisi olmak, piyasanın nabzını tutabilmek,
tüketici eğilimlerini doğru analiz ederek üretim sistemlerini
güncellemek ve çeşitlendirmek bu noktaya getiriyor.

It is highly important to follow the technology to meet
the demands of the market as a result of analysis because technology is one of the most effective methods to
create added value.

Yaptığı analizler sonucu piyasa taleplerine cevap verebilmek için de teknolojiyi takip edebilmek son derece
önemli. Çünkü katma değer yaratabilmenin en etkili yollarından biri teknoloji.

As a matter of fact; Turkey has global expertise in flour,
pasta, pulses and biscuit production areas. However we
remain behind in terms of earnings. We will remain behind
as long as we do not create added value for our product.

Şu bir gerçek ki; un, makarna, bakliyat ve bisküvi
Türkiye’nin dünya genelinde söz sahibi olduğu üretim
dalları ancak kazanç noktasında gerideyiz. Ürünümüze
katma değer kazandırmadığımız sürece de geride kalırız.

In this aspect, IDMA Exhibition provides the best platform to the industry. In other words, IDMA - International
Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition
gathers two sectors growing with each other’s success.
That’s why I would like to thank Parantez Fair for providing such a platform to the Turkish industry and economy.

Bu nokta da İDMA Fuarı sektöre en doğru platformu
sunuyor. Bir başka ifade ile Uluslararası Un, İrmik, Pirinç,
Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri, Makarna ve Bisküvi Teknolojileri Fuarı İDMA, birbirinin başarısı ile daha
da büyüyen iki sektörü buluşturuyor. O nedenle Parantez
Fuarcılık’a böyle bir platformu Türk sanayicisine ve ekonomisine sunduğu için teşekkür ediyorum.

I congratulate them for managing to increase both the
number of exhibitors and visitors in 2015 despite the
global economic downturn because this success is silver
lining for the future of the country’s economy.

Küresel ekonomik daralmaya rağmen 2015 yılında hem
katılımcı hem de ziyaretçi sayısını artırmayı başardıkları
için de kutluyorum. Çünkü aslında bu başarı ülke ekonomisinin geleceği için umut ışığı anlamına geliyor.

Thanks to Parantez Fair for not shadowing our silver lining. I wish you would achieve much more in 2017 Exhibition.

Işığımızı parlattığınız için teşekkürler Parantez Fuar. Dilerim 2017 yılında daha da fazlasını başarırsınız.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Saudi Arabia ends
domestic wheat
production
.................................................

Suudi Arabistan yerli
buğday üretimine
son veriyor
Saudi Arabia ended the domestic wheat production program. Just a small number of farmers in the
country will continue to produce wheat in artisanal mills.
Suudi Arabistan yerli buğday üretimi programını sonlandırdı. Ülkede sadece az sayıda çiftçi geleneksel değirmenlerde buğday üretimine devam edecek.
In market year 2015-16, Saudi Arabia ended its domestic wheat production program that has lasted for
more than three decades, the U.S. Department of Agriculture’s (USDA) Foreign Agricultural Service (FAS) said
in a report. A very small number of Saudi farmers, however, are expected to continue their wheat production
to supply local artisanal mills, according to the report.
In 2008, Saudi Arabia abandoned plans to become selfreliant in wheat as farming in the desert drained scarce
water supplies and depleted aquifers. Saudi wheat
imports for market year 2015-16 are projected to be
around 3 million metric tons, a decline of about 14 percent from a year earlier due to large carryover stocks,
the USDA report said.
Late last year, Ahmed bin Abdulaziz Al-Fares, managing director of Saudi Arabia’s Grain Silos and Flour Mills
Organization, the state agency in charge of grain imports,
told an industry conference in Riyadh that the kingdom will
import 3.5 million metric tons or 100 percent of its requirement in 2016. Demand for wheat is projected to reach 4.5
million metric tons in 2025, according to the Saudi agency.
Meanwhile Saudi barley imports in market year 201516 are projected at 8.5 million metric tons, about 4 percent higher than imports in the previous year, according to the report. The kingdom is among the world’s
largest importers of barley and sorghum used to feed
livestock. Saudi rice imports are expected to increase
by 4 percent, to 1.48 million metric tons, according to
the report.
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ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA FAS), bir
raporunda, Suudi Arabistan’ın, 2015/16 sezonunda otuz
yıldan fazla bir süre boyunca devam etmiş olan yerli buğday üretimin programını sonlandırdığını belirtti. Ancak rapora göre, çok az sayıda Suudi çiftçinin yerel geleneksel değirmenlere satmak üzere buğday üretimine devam etmesi
bekleniyor. Suudi Arabistan, az olan su kaynaklarının yok
olmasına ve yer altı su kaynaklarının tükenmesine neden olduğundan, “kendi kendine yeten bir buğday üreticisi olma”
konusundaki planlarını 2008 yılında terk etti.
USDA raporuna göre 2015/16 sezonunda Suudi
Arabistan’ın buğday ithalatının 3 milyon ton civarında olması
bekleniyor. Bunun da, yeni sezona aktarılan yüksek stoklardan dolayı, geçmiş yıla göre yüzde 14 civarında bir azalma
anlamına geldiği belirtiliyor.
Geçen yılın sonlarında, tahıl ithalatlarından sorumlu olan
devlet kuruluşu Suudi Arabistan Tahıl Siloları ve Un Değirmenleri Kurumu’nun Genel Müdürü Ahmed bin Abdulaziz
Al-Fares, Riyad’da düzenlenen bir endüstri konferansında,
krallığın 3,5 milyon ton veya 2016 ihtiyacının yüzde 100’ünü
ithal edeceğini söylemişti. Suudi kuruma göre buğday talebinin 2025 yılında 4,5 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Bunun yanı sıra rapora göre Suudi arpa ithalatının
2015/16 sezonunda 8,5 milyon metrik ton, yani önceki yılın
ithalatlarına göre yüzde 4 daha yüksek olması bekleniyor.
Krallık, hayvanların beslenmesinde kullanılan sorgum ve
arpa açısından, dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda.
Raporda, Suudi pirinç ithalatının da yüzde 4 aratarak 1.48
milyon tona çıkacağı belirtiliyor.
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All-new remote monitoring software from Bühler
.......................................................................................................................

Bühler’den yepyeni uzaktan izleme yazılımı
Bühler has launched a new remote monitoring system that gives customers access to online system data, allowing them to keep track of the performance of their optical sorters via a PC, laptop,
tablet or smartphone.
Bühler, müşterileri için çevrimiçi sistem verisine erişim sağlayıp bilgisayar, laptop, tablet veya akıllı
telefon yoluyla optik sınıflandırıcı performansını takip etmelerine olanak tanıyan yeni bir uzaktan
izleme sistemi geliştirdi.
Food processing specialist, Bühler has unveiled a sophisticated, new remote monitoring system that gives
customers access to online system data, allowing them
to keep track of the performance of their optical sorters
via a PC, laptop, tablet or smartphone. SORTEX AnywarePro™ brings current digital trends to optical sorting
and sets a new benchmark
in innovation and equipment capabilities. Bühler’s
SORTEX
AnywarePro™
software collates all the
relevant data, such as
sorter status, machine
performance, fault alerts
or component lifetime indicators to significantly aid
processors in making better informed plant management decisions. It can
even highlight potential
issues with other parts of
the plant - for instance, a
sudden increase in foreign
material can indicate that
other removal machines, such as a destoner, or magnetic
separator, are no longer performing efficiently.
Other features of SORTEX AnywarePro™ system from
Bühler include wear information with the Component
Lifetime Indicator functionality, sorting statistics and historical data such as defects by date, fault logs and notifications, an audit log, support from Bühler engineers
around the world using built-in instant messaging.
Neil Dyer, Global Product Manager, Bühler, says: “Bühler understands that food processors are facing challenges with guidelines for food quality and especially food
safety, so require the ability to closely monitor plant performance, whilst providing complete traceability. SORTEX AnywarePro’s ability to monitor sorting performance
remotely, offers processors these vital checks and balances, while also enabling them to keep downtime, and
therefore costs, to a minimum.”

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Gıda işleme uzmanı Bühler, müşterilerinin çevrimiçi sisteme erişimlerine olanak tanıyan ve optik sıralayıcılarının
takibini bilgisayar, laptop, tablet veya akıllı telefon ile gerçekleştirmelerini sağlayan yeni ileri teknoloji uzaktan izleme sistemini tanıttı. SORTEX AnywarePro™, güncel dijital
trendleri optik sınıflandırıcıya getirerek yenilik ve ekipman
kabiliyetinde yeni bir kıstas oluşturuyor. Bühler’in
SORTEX
AnywarePro™
yazılımı, işletmecilere, daha
bilinçli tesis yönetim kararları vermeleri konusunda
yardımcı olmak amacıyla
sınıflandırıcı statüsü, makine performansı, hata uyarıları veya parça ömrü süreci
göstergeleri gibi bütün ilgili
verileri sağlıyor. Hatta tesisin diğer bölümleriyle olası
problemleri de öne çıkarabiliyor. Örneğin, yabancı
maddede ani bir yükselişi,
taş ayıklayıcı veya manyetik ayırıcı gibi diğer ayırma
makinelerinin artık etkin bir biçimde çalışmadıklarını gösterebiliyor.
Bileşen kullanım ömrü gösterge işlevselliği, sınıflandırıcı istatistikler ve tarihe göre arıza bilgisi, hata günlükleri
ve bildirimler, denetim günlüğü, tüm dünyada dahili anlık
mesajlaşma sistemi kullanan Bühler mühendislerinin desteği, Bühler’in SORTEX AnywarePro™ sisteminin diğer
özellikleri arasında yer alıyor.
Global Ürün Yöneticisi Neil Duer, “Bühler, gıda işletmecilerinin besin kalitesi ve özellikle besin güvenliğiyle ilgili
zorlu görevlerle karşı karşıya olduklarını; bir yandan tam
bir izlenebilirlik sağlarken bir yandan da tesis performansını yakından izleme becerisine de ihtiyaç duyduklarını anlıyor. SORTEX AnywarePro’nun sınıflandırma performansını
uzaktan izleme kabiliyeti, işletmecilere denge mekanizması sunuyor ve böylece çalışmama sürelerini hesaplayarak
maliyetlerini en aza indirgemelerini sağlıyor.” dedi.
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Turkish Flour Industry came together in 12th TFIF Congress
........................................................................................................................

Türkiye Un Sanayi, 12. TUSAF Kongresi’nde buluştu

The 12th TFIF International Congress and Exhibition on the topic of “Global Trade and Milling Technologies” was held in Antalya Sueno Hotels Deluxe
Belek between the dates of April 1-2. Faruk Çelik,
Turkish Minister of Food, Agriculture and Livestock,
opened the Congress where more than 800 foreign
and local representatives participated.
“Global Ticaret ve Değirmen Teknolojileri” temalı 12. TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi, 1-2
Nisan tarihlerinde Antalya Sueno Hotels Deluxe
Belek’te başarıyla gerçekleştirildi. T.C. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in açtığı kongreye, yerli ve yabancı 800’den fazla delege katıldı.
Turkish Flour Industrialist’ Federation (TFIF), which represents 412 members and 8 associations formed by the
companies spread in all of the geographical regions of Turkey, organized “TFIF International Congress and Exhibition”
in Antalya like it does every year. The Congress which was
organized for the 12th time with the main theme of “Global
Trade and Milling Technologies” opened its gates with a huge
organization welcoming more than 800 foreign and local representatives in Antalya Sueno Hotels Deluxe Belek on the
date of April 1, Friday. The congress brought flour industrialists, merchants, suppliers, millers, manufacturers of bread
and bakery products together and it began with the Sand
Art Show by Veysel Çelikdemir. After the show, the opening speech was given by Eren Günhan Ulusoy, Chairman of
the Board of TFIF. Eren Günhan Ulusoy highlighted these as-
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Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine yayılmış firmaların kurduğu 8 derneği ve 412 üyeyi temsil eden Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), her yıl olduğu
gibi bu yıl da Antalya’da “TUSAF Uluslararası Kongre ve
Sergisi”ni düzenledi. 12.’si düzenlenen ve ana temanın
“Global Ticaret ve Değirmen Teknolojileri” olduğu kongre, 1 Nisan Cuma günü Antalya Sueno Hotels Deluxe
Belek’te, yerli ve yabancı 800’den fazla delegenin ağırlandığı dev bir organizasyonla başladı.
Un sanayicilerini, tüccarları, tedarikçileri, değirmen makinecilerini, ekmek ve fırıncılık mamulleri üreticilerini bir araya
getiren kongre, Veysel Çelikdemir’in kum sanatı gösterisiyle
başladı. Gösteriden sonra kongrenin açılış konuşmasını yapan TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, şunları aktardı:
“Dünya un ticaretinin yüzde 20,25’ini gerçekleştirerek un ih-
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pects: “Turkey is the leading country in the world in terms of
flour exportation by executing 20.25 percent of world flour
trade. Turkey has increased its flour exportation in 2015 up to
5.2 percent on value basis compared to the previous year. In
2015, in spite of the problems occurred in neighboring countries, nearly 1 billion dollar income was achieved for Turkish
economy thanks to the success of flour industrialists in exportation. The exportation of wheat products as flour, pasta,
cracked wheat, biscuits and bulgur has reached out nearly
3 billion dollars. When we analyze the regional distribution
of flour exportation, we observe that the Southeastern Anatolia Region has realized 43 percent of total exportation on
quantity basis and 45 percent of it on value basis. Marmara
Region is ranked in the second place with its rate of 21%,
Mediterranean Region comes in the third place with 13% and
Black Sea Region is in the fourth place with 11%. When we
consider the first five cities with the highest exportation rates,
Mardin ranks in the first place with the rate of 21%. Mardin is
followed by Gaziantep with 18%, Istanbul with 12%, Samsun
with 7,4% and Mersin with 7,3% respectively.
Gary Sharkey, President of European Flour Milling Association, took the floor after Eren Günhan Ulusoy and Sharkey draw attention to the bread consumption in the world.

"OUR GRANDCHILDREN WILL SEE THE
SOIL ONLY IN FLOWER POTS IN THE FUTURE"
Faruk Çelik, the Minister of Food, Agriculture and Livestock
participated in the opening ceremony and he underlined in
his speech that there will be an extreme demand for agriculture in the following years. Minister Çelik, by reminding that
the entire humankind has undergone serious problems in
reaching food, stated: “We are face to face with a threat of
not accessing to food easily. 3 billion tons of food is wasted
all around the world. This shows that while one part of the
world lives in poverty, the other part enjoys the abundance.
The food comes from the soil. It is not possible to discuss
our food problem without soil. There are 5 billion hectares of
cultivated land in the world. Yet, only 3.1 hectares of these
lands are used for agriculture. When we consider the case
in our country, we see that every year nearly 100 thousand
hectares lands become non-agriculture lands. If we do not
protect our agricultural lands, our grandchildren will not know
about the soil. They will only
see the soil in the flower pots.”

“CONGRATULATIONS
TO OUR FLOUR
EXPORTATION
CHAMPIONS”
Minister Çelik continued
his speech by saying “Before
food, flour and wheat, we
have to show respect and interest to the soil which is the
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racatında dünyada birinci sırada yer alan Türkiye, 2015 yılında un ihracatını değer bazında bir önceki yıla göre yüzde 5,2
arttırmıştır. 2015 yılında, çevre ülke pazarlarımızda yaşanan
problemlere rağmen, un sanayicilerinin ihracattaki başarısı
sayesinde Türkiye’nin kasasına yaklaşık 1 Milyar Dolar gelir
sağlanmıştır. Un, makarna, irmik, bisküvi ve bulgurdan oluşan buğday mamulleri ihracatı ise 3 Milyar Dolar’a yaklaşıyor. Un ihracatının bölgelere göre dağılımına baktığımızda
Güneydoğu Anadolu bölgemizin, toplam ihracatın miktar
bazında yüzde 43’ünü, değer bazında ise yüzde 45’ini gerçekleştirdiğini görmekteyiz. 2. sırada yüzde 21’lik oranla
Marmara bölgesi yer alırken, 3. sırayı yüzde 13 ile Akdeniz
ve 4. sırayı yüzde 11’lik oranla Karadeniz bölgesi almıştır. En
çok ihracatın gerçekleştirildiği ilk 5 şehre bakacak olursak;
Mardin yüzde 21 ile 1. sırada yer almaktadır. Mardin’i sırasıyla yüzde 18 ile Gaziantep, yüzde 12 ile İstanbul, yüzde
7,4 ile Samsun ve yüzde 7,3 ile Mersin izlemektedir.”
Eren Günhan Ulusoy’dan sonra söz alan Avrupa Birliği
Un Sanayicileri Derneği Başkanı Gary Sharkey ise dünya
ekmek tüketimine dikkat çekti.

"TORUNLARIMIZ, GELECEKTE
TOPRAĞI SAKSIDA GÖRECEK"
Kongrenin açılış programına katılan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, konuşmasında tarıma
önümüzdeki yıllarda daha çok talep olacağını vurguladı.
İnsanlığın gıda erişiminde ciddi sorunlar yaşadığını hatırlatan Bakan Çelik, şunları aktardı: “Gıdaya erişememe tehdidiyle karşı karşıyayız. Dünyanın dört bir yanında 3 milyar
ton gıda israf ediliyor. Yani dünyada bir tarafta sefaletin,
bir tarafta da sefahatin yaşandığını görüyoruz. Gıda, topraktan oluyor. Toprak olmadan bunları konuşmamız söz
konusu değil. Dünyada 5 milyar hektar, tarıma elverişli arazi var. Bunun ancak 3.1 milyar hektarı tarım alanı
olarak kullanıyor. Ülkemize baktığımız zaman, her yıl 100
bin hektar arazinin tarım dışı kaldığını görüyoruz. Tarım
alanlarımıza sahip çıkmazsak torunlarımız toprak diye bir
şey bilmeyecek. Ancak toprağı saksıda görecekler.” dedi.

“UN İHRACAT ŞAMPİYONLARIMIZI
KUTLUYORUM”
Konuşmasının devamında “Gıda, un ve buğdaydan önce
işin anası olan
toprağa gereken
ilgiyi ve saygıyı
göstermek durumundayız. Toprağa
yaşarken
de,
doğarken
de
muhtacız.
Aşık Veysel ‘Sadık Yar’ derken
doğru söylemiş.”
diyen
Bakan
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Parantez was in the TFIF Congress
with Miller Magazine and IDMA
Parantez, Değirmenci Dergisi ve
İDMA ile TUSAF Kongresi’ndeydi

As being the organizer of IDMA, the most important
technology fair of flour milling sector, Parantez Group was
among the sponsors and participants of TFIF Congress.
During the Congress, Parantez shared the latest issues of
Miller Magazine, BBM Magazine and Feed Planet Magazine with the participants. Especially the brand-new Feed
Planet Magazine of Parantez was attracted great attention. In addition to these publications, Parantez carries on
the preparations of the 7th IDMA Fair in 2017 and Parantez conducted important contacts during this congress.

Un değirmenciliği sektörünün en önemli teknoloji fuarı İDMA’nın organizatörü olan Parantez Group, TUSAF
Kongresi’nin hem sponsorları hem katılımcıları arasında
yer aldı. Kongre süresince katılımcılarla Değirmenci Dergisi, BBM Dergisi ve Feed Planet Dergisi’nin son sayılarını paylaşan Parantez’in özellikle yeni dergisi olan Feed
Planet, büyük beğeni topladı. Yayınların yanı sıra İDMA
Fuarı’nın 2017’de gerçekleştirilecek 7.’sinin hazırlıklarını
da sürdüren Parantez, kongre süresince önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

source of all the other things. We are in need of soil when
we are born and when we live. Aşık Veysel, our renowned
Turkish poet, defined the soil as “Faithful Lover”, and he
was extremely right”. Minister Çelik also mentioned about
the success of Turkish flour industry in the world: “In terms
of wheat seed, Turkey becomes self-sufficient. We are
in the first place with respect to flour exportation. We export flour to 118 countries and export pasta to 145 countries. We are conducting an industry based on agriculture.
Congratulations once again to you, our flour exportation
champions.”

Çelik, Türkiye un sanayinin dünyadaki başarısına da değindi:
“Buğday tohumu bakımından Türkiye kendisine yetiyor. Un ihracatında birinci sıradayız. 118 ülkeye un, 145 ülkeye makarna
ihraç eden bir ülkeyiz. Tarıma dayalı bir sanayi yürütüyoruz. Siz,
un ihracat şampiyonlarımızı bir kez daha kutluyorum.”

4 SESSIONS, 13 SPEAKERS
The congress lasted for 2 days with 4 different sessions. The very first session was begun with the presentation by Dan BASSE, AgResource Company CEO,
on the topic of "A World Awash in Grain - How low, For
How Long?" In the second session which was moderated by Günhan ULUSOY, Chairman of the Board of TFIF,
Hüseyin ÇEVİK, Konya Commodity Exchange President;
Çağatay MARAŞ, Market Research Section Manager,
Trade Department, Turkish Grain Board; Matt AMMERMANN, Risk Management Consultant, East Europe and
Black Sea Region, INTL FCStone; Dimitri RYLKO, Institute for AGricultural Market Studies (IKAR) Director; and
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4 OTURUM, 13 KONUŞMACI
2 gün süren ve 4 oturumdan oluşan kongrenin ilk oturumu,
AgResource Company CEO’su Dan BASSE’in “Tahılın içinde
yüzen bir Dünya- Ne Kadar düşük, Ne Kadar Süre için?” başlıklı sunumuyla açıldı. TUSAF Başkanı Günhan Ulusoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda, Konya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÇEVİK, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Çağatay MARAŞ,
INTL FCStone Doğu Avrupa ve Karadeniz Bölgesi Risk Yönetimi Danışmanı Matt AMMERMANN, Institute for AGricultural
Market Studies (IKAR) Direktörü Dimitri RYLKO ve ConsiliAgra
Direktörü Emily FRENCH birer sunum gerçekleştirdi.
“Değirmen Teknolojileri” başlığıyla üçüncü ve dördüncü
oturumlarda ise 7 konuşmacı yer aldı. Green Storage, Post
Harvest Research Entomologist and Consultant CEO’su Prof.
Dr. Shlomo NAVARRO; Genç Değirmen A.Ş Genel Müdür
Yardımcısı Hüsamettin Ali ÇAĞLAR; Polen Un ve Gıda Arge
Müdürü Ozan TANYERİ; Marmara Grup’tan Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kemal ÖZÇELİK; Uzman Diagramcı Rıfat TAMILLER MAGAZINE
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Emily FRENCH, ConsiliAgra Director made their presentations on significant topics.
In the third and fourth sessions under the title of “Milling
Technologies”, 7 speakers participated. The important
speakers who delivered their speech in “Milling Technologies” session can be listed as follows: Green Storage,
Post Harvest Research Entomologist and Consultant
CEO Prof. Dr. Shlomo NAVARRO; Genç Değirmen A.Ş
Deputy General Manager Hüsamettin Ali ÇAĞLAR; Polen
Flour and Food, Director of Research and Development
Ozan TANYERİ; Marmara Grup, Agricultural Engineer
Mustafa Kemal ÖZÇELİK; Expert Counselor Rıfat TANIK;
Çukurova University Agricultural Faculty Food Engineering Instructor Assoc. Prof. Dr. M. Sertaç ÖZER ve Chief
Economist of Turkish Economy Bank Selim ÇAKIR.

MAGNIFICENT GALA
2-day long congress program as ended with the gala
dinner in the evening of April 2. The sector representatives joined to this night with their families and also the
singer Ebru Gündeş gave a concert. One of the remarkable moments of the gala was the birthday cake which
was prepared for Mesut Çakmak, the doyen of flour industry and the Chairman of the Executive Board of Beşler
Makarna Un İrmik A.Ş.
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NIK; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Sertaç ÖZER ve Türk Ekonomi Bankası’ndan Baş Ekonomist Selim ÇAKIR, “Değirmen
Teknolojileri” oturumlarında birer sunum gerçekleştirdi.

GÖRKEMLİ GALA
2 günlük kongre programı, 2 Nisan akşamı gerçekleştirilen gala yemeğiyle son buldu. Sektör temsilcilerinin
aileleriyle birlikte katılım gösterdiği gecede, sanatçı Ebru
Gündeş de bir konser verdi. Galanın en dikkat çekici
yanlarından biri ise un sanayinin duayenlerinden Beşler
Makarna Un İrmik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut
Çakmak için hazırlanan doğum günü pastasıydı.
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AGI to introduce
commercial smoothwall
product line
.................................................

AGI ticari smoothwall üretim
kapasitesini arttırıyor
AGI announced an upcoming increase in its smoothwall bin production capabilities. The capacity
increase is enabled through the conversion of its AGI Nobleford facility into a Westeel Smoothwall
production facility.
AGI, smoothwall silo üretim kapasitesinde artış yaşanacağını duyurdu. Kapasite artışı, AGI Nobleford tesisinin bir Westeel Smoothwall üretim tesisine dönüşümü ile sağlanacak.
Ag Growth International Inc. (AGI), leading manufacturer of portable and stationary grain handling, storage
and conditioning equipment, is pleased to announce
an upcoming increase in its smoothwall bin production
capabilities through the conversion of its AGI Nobleford
facility into a Westeel Smoothwall production facility.
This conversion will not only increase AGI’s smoothwall
production capabilities overall, but facilitate the introduction of a commercial smoothwall product line. The AGI
Nobleford Facility, located in Nobleford, Alberta, offers
186,000 square feet of production and office space, and
is strategically situated within the Western Canadian farm
and commercial smoothwall market. Presently, AGI manufactures all Westeel smoothwall bins at one facility in
Saskatoon, Saskatchewan.
“The conversion of our AGI Nobleford Facility will give
our Westeel Smoothwall product line the optimal geographic reach needed to service the farm and commercial
smoothwall market. Recent and pending acquisitions provide AGI with the ability to develop fertilizer infrastructure in
Western Canada, increasing the urgency to introduce a full
commercial smoothwall product line as we move to supply
material handling and storage solutions for customers in
the fertilizer sector,” says Tim Close, President and CEO.
This decision follows AGI’s recently announced agreement to acquire NuVision Industries Inc., which increases
AGI’s presence in the build out of Western Canadian
commercial fertilizer handling and storage facilities.
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Tahıl taşıma, depolama ve havalandırma ekipmanlarının lider imalatçısı AG Growth International Inc. (AGI),
AGI Nobleford tesisini, Westeel Smoothwall üretim tesisine dönüştürerek smoothwall silosunun üretim kapasitesinde artış gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu
dönüşüm sadece AGI’nın genel smoothwall üretimini
arttırmayacak, ayrıca ticari bir smoothwall ürün serisinin tanıtımına da olanak sağlayacak.
Nobleford, Alberta’da yer alan AGI Nobleford Tesisi,
186,000 ft² (yaklaşık 17.280 m²) üretim ve ofis alanı
sunuyor ve stratejik olarak Batı Kanada’ya ait çiftlik ve
ticari smoothwall piyasası içerisinde yer alıyor.
Şu an AGI imalatçıları, bütün Westeel smoothwall silolarını
Saskatoon, Saskatchewan’da bir tesiste imal ediyor.
Başkan ve CEO Tim Claye, konuyla ilgili şunları söylüyor: “AGI NobleFord tesisimizin dönüşümü, çiftlik ve
ticari smoothwall pazarına hizmet için Westeel Smoothwall ürün serimize gereken en uygun coğrafik erişimi verecektir. Son ve bekleyen yatırımlar, hem gübre
sektöründeki müşterilere taşıma ve depolanma çözümleri sağlamak için bize hareket katarak ticari bir smoothwall ürün serisi tanıtmanın önceliğini arttırıyor hem
de AGI’ya Batı Kanada’da gübre altyapısı geliştirme
kabiliyeti sunuyor.”
Bu karar; Batı Kanada ticari gübre taşıma ve depolama tesisleri dışındaki yapıda da varlığını arttıran
AGI’nin, NuVision Industries Inc.’nin satın alım işlemi
için yakın zamanda duyurulan anlaşmasını takip ediyor.
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Leonardo: the OMAS roller mill that is changing milling
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Alapala gains strength in feed machinery sector
.................................................................................................................................

Alapala, yem teknolojileri sektöründe gücünü artırıyor

Alapala has signed an agreement with CPM, the leader in feed machinery. The agreement will help
Alapala become stronger in feed technologies.
Alapala, yem makinaları öncüsü CPM ile temsilcilik anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Alapala'nın yem
teknolojileri alanındaki gücünü arttıracak.
Deciding to expand its success in milling machinery towards feed machinery area, Alapala has signed
an agreement with CPM (California Pellet Mill Cooperation), the leader in this area, as the first step of its
strategy.
With this agreement, Alapala has become the authorized dealer of CPM. From now on, Alapala will offer
CPM’s feed machines, biofuel and recycling systems
technologies; give after sales service and spare parts
in Turkey. Also, CPM Machinery will be used in local
and foreign projects of Alapala.
Dating back to 1883, American based CPM is the
founder of pellet press machine which is the heart of
animal feed production in the world. CPM Europe, the
European centre of the company in Netherlands and a
part of a group of four companies, is responsible for
the European, Middle East and African market. Giving services with its local stations in every continent,
the company is globally preferred for its animal peed
producing machines, especially pellet press, thermal
tempering, conditioner, flaking mill and hammer mill
due to their technologic superiority, long life and low
maintenance.
Founded in 1954, Alapala globally offers turnkey
flour mills, corn mills, rice mills, feed plants, silo and
storage systems and steel construction for mills. Exporting 95 percent of its production and being one of
the largest exporters in Turkey, Alapala installs turnkey
plants with desired capacity and has many references
in more than 95 countries in four continents.
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Değirmencilik makinelerindeki başarılı konumunu yem
makinelerine de taşımaya karar veren Alapala, stratejisinin
ilk adımını, bu alanda lider firma CPM (California Pellet Mill
Cooperation) Europe ile temsilcilik anlaşması imzalayarak
gerçekleştirdi.
Bu anlaşma ile Alapala, CPM Türkiye yetkili satıcısı oldu.
CPM’in imal ettiği yem makineleri, bioyakıt ve geri dönüşüm
sistemleri teknolojileri, bundan sonra Türkiye’de Alapala tarafından satılacak ve servis hizmeti de Alapala tarafından
verilecek. Bunun yanı sıra Alapala’nın yurtiçi ve yurtdışı projelerinde de CPM’in imal ettiği makineler kullanılabilecek.
Kuruluşu 1883 yılına dayanan Amerika merkezli CPM,
dünyada özellikle hayvan yemi üretiminin kalbi sayılan pelet presi makinalarının mucidi. 4 ayrı şirketi içinde barındıran grubun Hollanda’da bulunan Avrupa merkezi CPM
Europe; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu. Her kıtada yerel servis istasyonlarıyla hizmet veren grubun, hayvan yemi üretim makinelerinden özellikle
pelet presi, termal tavlama, kondisyoner, flake değirmeni
ve çekiçli değirmeni gerek teknolojik üstünlükleri, gerekse
uzun ömürleri ve az bakım gerektirmeleri nedeniyle tüm
dünyada tercih ediliyor.
1954 yılında kurulan Alapala ise anahtar teslimi un değirmenleri, mısır değirmenleri, pirinç değirmenleri, yem fabrikaları, silo ve depolama sistemleri ve çelik konstrüksiyon
değirmen binalarını kurarak alanında global düzeyde hizmet
vermektedir. Üretiminin % 95’ini ihraç eden ve Türkiye’nin en
büyük ihracatçılarından birisi olan Alapala, istenilen kapasitede anahtar teslimi tesisler kuruyor ve dört kıtada, 95’ in
üzerinde ülkede çok sayıda referansı bulunuyor.
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Strategic alliance from
BinMaster and Device
Solutions
.................................................

BinMaster ve Device
Solutions’dan stratejik
anlaşma
BinMaster and Device Solutions have announced strategic alliance and launch of cloud-based remote monitoring IIoT solutions. Thanks to this system, customers across any industry will be able
to monitor and manage data from all types of sensors.
BinMaster ve Device Solutions stratejik antlaşma sağlayarak, bulut-temelli IIoT uzaktan izleme çözümlerini piyasaya sürdü. Bu sistem sayesinde, müşteriler tüm sensör çeşitleri aracılığıyla verileri
izleyip yönetebilecek.
BinMaster of Lincoln, Nebraska and Device Solutions Inc of Morrisville, North Carolina have announced
their strategic alliance that will revolutionize remote
monitoring with end-to-end solutions for sensor-based
networks. The companies have teamed up and designed systems that automate data collection, dissemination, and reporting. Customers across any industry
will be able to monitor and manage data from all types
of sensors for properties such as level, temperature,
moisture, humidity or flow and be alerted when predetermined thresholds have been met. Other system
features include the ability to track assets and automatically optimize routes for delivery vehicles.
The backbone of the system is a wireless communication device based upon the Cellio® IIoT platform developed by Device Solutions that BinMaster will market
as BinCom™. Transceivers and gateways send data
from sensors to cloud-based application software. The
BinMaster BinCom device roadmap will offer a variety of models compatible with Cellular CDMA, Cellular GSM, Wi-Fi, or Ethernet communication platforms.
Remote data monitoring can be done via a PC, tablet,
or SmartPhone and can be set up to send automated
alerts via email or SMS text. Device Solutions has developed flexible dashboards that can be customized
by each company, each user within a company, and by
the type of sensor data they wish to monitor. BinCom
is compatible with a variety of BinMaster sensors or
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Nebraska’daki Lincoln BinMaster ve Kuzey California’daki Morrisville Device Solutions Inc, sensör temelli ağlarda kullanılacak çözümlerini ve uzaktan izlemeyi
kökten değiştirecek stratejik antlaşmalarını duyurdu.
Söz konusu şirketler bir araya gelerek; data toplanması, dağıtılması ve raporlanmasını sağlayan otomasyon
sistemleri tasarladılar. Herhangi bir sanayideki müşteriler, seviye, ısı, nem, rutubet veya akış gibi özellikler
için tüm sensör çeşitlerinden gelen verileri izleyip yönetebilecek ve önceden belirlenmiş limitler aşıldığında
tetikte olabilecekler. Diğer sistem özellikleri, değerlerin
izlenmesi becerisini içeriyor ve teslimat araçları için
otomatik olarak en iyi güzergâhları belirliyor.
Sistemin temelini, BinMaster’in BinCom™ olarak
pazarlayacağı ve Device Master tarafından geliştirilen
Cellio® IIoT platformuna bağlı bir kablosuz iletişim
cihazı oluşturuyor. Alıcı-vericiler ve geçitler, sensörlerden bulut-temelli uygulama yazılımına veri gönderiyor. BinMaster BinCom™ cihazı yol haritası, hücresel
CDMA, hücresel GSM, Wi-Fi veya Ethernet iletişim
platformlarına uyumlu model çeşitleri sunacak. Uzaktan veri izleme işlemi; bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarla gerçekleştirilebiliyor ve e-posta veya SMS
yoluyla otomatik uyarılar yollanması için ayarlanabiliyor. Device Solutions, her şirket ve şirket içindeki her
kullanıcı içine izlemek istedikleri sensör veri türüne
göre kişiselleştirilebilen esnek gösterge panelleri de
geliştirmiş durumda. BinCom™ hem birçok BinMaster
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currently installed sensors supplied by BinMaster or
another manufacturer. The standard BinCom interfaces
include both Analog and Digital and support 0-5VDC,
4-20 mA, dry contacts, Modbus, and RS-485 outputs.
“We are extremely excited about the opportunities
that a BinMaster and Device Solutions partnership
brings to reality,” stated Bob Witter, Co-Founder and
CEO of Device Solutions. “Pairing BinMaster’s decades of experience and proven portfolio of sensor indicators and control systems with the Device Solutions
Cellio Industrial IoT ecosystem, completes an affordable, scalable and reliable end-to-end data collection,
analytics, and control solution that is ready for deployment in an amazing number of applications.”

sensörüyle hem de BinMaster veya başka imalatçılar
tarafından şuan kurulan sensörlerle uyumlu. Standart
BinCom™ ara yüzleri de yine hem analog hem dijital
içerikli ve 0-5VDC, 4-20 mA, kuru kontak, Modbus
ve RS-485 ürünlerini destekliyor. Device Solutions
CEO’su ve kurucu ortağı Bob Witter, konuyla ilgili şunları aktarıyor: “BinMaster ve Device Solutions ortaklığının meydana getireceği fırsatlar bizi çok heyecanlandırıyor. BinMaster’ın yıllardır süregelen deneyimini,
sensör göstergeleri ve kontrol sistemleri portföyünü,
Device Solutions Cellio Endüstriyel IoT ekosistem ile
eşleştirmek; uygun maliyetli, ölçeklendirilebilen ve güvenilebilir veri toplama, mantıksal analiz ve çok sayıda
uygulamayı kaldırabilen kontrol çözümleri sağlıyor.”

COIIM visited Symaga factory
......................................................................................

COIIM, Symaga fabrikasını ziyaret etti
Symaga received a reception from COIIM, Industrial Engineering Official School. In this journey Symaga’s facilities were visited and defined as a “progress oasis in the middle of La Mancha landscape”.
Symaga, Endüstriyel Mühendislik Resmi Okulu COIIM’den bir kabul aldı. Bu yolculukta Sygmaga
tesisleri ziyaret edildi ve ‘’La Mancha alanı ortasında ilerleme vahası’’ olarak adlandırıldı.
Symaga which is one of the leading Spanish companies specializing in the design, manufacture and supply of steel silos was visited by Industrial Engineering
Official School. After a visit to Symaga’s facilities, the
feast of the patron saint, Saint Joseph, was celebrated
in Quinta Monteguerra with a business meeting and
lunch. The president of the delegation of the Industrial Engineering Official School located in Ciudad Real,
Mr. Andrés Gómez, highlighted the Onward Plan of the
Council of Communities of Castilla La Mancha and
most recently call
from the Ministry
of Industry concerning financial
support to industrial
investment
in his speech,
as motor to reindustrialize
the
province. Symaga
and Quinta Monteguerra
stated
they
appreciate
the visit, and add
to COIIM wishes of an increment of the industrial development in the whole province of Ciudad Real.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Demir silo tasarımı, imalatı ve tedarikinde uzman, lider bir İspanyol şirketi olan Symaga, Endüstriyel Mühendislik Resmi Okulu COIIM tarafından ziyaret edildi.
Symaga tesislerine yapılan ziyaretten sonra koruyucu
aziz şöleni olarak nitelendirilen Saint Joseph, Quinta
Monteguerra’da bir iş toplantısı ve öğlen yemeği ile kutlandı. Ciudad Real’de bulunan Endüstriyel Mühendislik
Resmi Okulu delege başkanı Andrés Gómez, Castilla
La Mancha Topluluğu Konseyi’nin Onward Planı’nın
ve Sanayi Bakanından
en
son gelen endüstriyel yatırıma mali destek çağrısının,
eyaletin tekrar
sanayileştirilmesi adına itici
güç oluşturduğunu vurguladı. Symaga ve
Quinta Monteguerra,
ziyaretten memnun
kaldıklarını ve
COIIM’in Ciudad Real eyaletinin tamamında endüstriyel bir gelişme
artışı isteklerine katıldıklarını belirtiler.
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CBH launched consultation process
for the future of cooperative

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

CBH, kooperatifin geleceği için müzakere sürecini başlattı
Australian CBH Group started its official consultation process with growers on the future of the
co-operative’s structure and the strategy for its network.
Avustralyalı CBH Grubu, kooperatifin yapısının geleceği ve ağ stratejisi ile ilgili olarak üreticilerle
resmi müzakere sürecini başlattı.
The CBH Group, Australia’s largest grain handler and
exporter, launched its official consultation process with
growers on the future of the co-operative’s structure
and the strategy for its network. Chief Executive Officer, Andy Crane said the consultation process was
expected to last for six
months and engage with
more than 4000 growers from across Western
Australia. He said: “Today marks the beginning
of an exciting and important period for CBH.
For decades, CBH has
delivered real value to
Western Australian grain
growers and we want to ensure we deliver growth
for generations to come. Growers are keen to understand the trade-offs which may accompany the different structural options available to them. This is about
having informed, very open discussion so growers can
make informed choices about the future.”
Dr. Crane also expalined “The plan will detail the focus
of significant capital and maintenance expenditure over
the next five years, plus site consolidation that will deliver a low cost, efficient grain supply chain and increased
tonnes to port when our exporters need it. ”

Avustralya’nın en büyük tahıl işleyicisi ve ihracatçısı olan
CBH Grup, kooperatifin yapısının geleceği ve ağ stratejisi ile
ilgili olarak üreticilerle resmi danışma süreci başlattı. Baş İcra
Sorumlusu Andy Crane, danışma sürecinin altı ay sürmesinin ve Batı Avustralya boyunca 4000’den fazla üretici ile irtibata geçilmesinin beklendiğini söyledi ve
ekledi: “Bugün, CBH için heyecan verici
ve önemli bir sürecin başlangıcı. On yılladır, CBH Batı Avustralya tahıl üreticilerine
gerçek değeri vermiştir ve gelecek nesiller için büyümeyi temin etmek istiyoruz.
Kendilerine sunulan farklı yapısal seçeneklere eşlik edebilen üreticiler, dengeleri
anlamak için istekliler. Bilgi sahibi olmak
ve çok açık bir tartışmayla ilgili olan bu
durum, üreticilerin gelecek için daha bilinçli kararlar vermelerini sağlayacaktır.” dedi.
Dr. Crane, ayrıca şunlara da değindi: “Bu plan önümüzdeki beş yılda önemli sermaye ve bakım harcamalarının
odağını detaylandıracak, ek olarak ihracatçılarımızın ihtiyacı olduğunda düşük maliyet sunacak yer birleştirmeleri,
verimli tahıl tedarik zinciri ve liman için artan tonaj sağlayacaktır. Analizin iki yıl sonrasında, tedarik zinciri optimizasyonuna, varlık yönetimi ve mühendislik yorumuna
bakarak bu süreçteki maliyet verimliliğini bulacak ve artık
bu planın ayrıntılarını yetiştiricilerle paylaşabileceğimiz bir
pozisyonda olacağız.”

Schneider
Electric’s program to fight against energy poverty
..........................................................................................................................................

Schneider Electric’ten, enerji yoksulluğuyla mücadele programı
The European Policy Centre, with the support of the King Baudouin Foundation, and Schneider Electric
launch the Energy Poverty Task Force to consider energy poverty challenges in the European Union.
Avrupa Politika Merkezi, Avrupa Birliği'ndeki enerji yoksulluğu sorunlarını ele almak için, King Baudouin Foundation ve Schneider Electric'in desteğiyle Enerji Yoksulluğu Çalışma Kolunu oluşturdu.
Schneider Electric, the global specialist in energy management and automation, and the European Policy Centre,
an independent, not-for-profit think tank with the support
of the King Baudouin Foundation, announce the launch of
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Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında bir uzman
olan Schneider Electric ile bağımsız, kar amacı gütmeyen
düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezi, King Baudouin
Foundation'ın da desteğiyle Avrupa Birliği'ndeki enerji yoksul-
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the Energy Poverty Task Force to consider energy poverty
challenges in the European Union. The launch event of the
task force took place on January 26, 2016 in Brussels, in
presence of Maroš Šefčovič, Vice-President of the European Commission in charge of energy.
Schneider Electric, a global specialist in energy management, launched a program in 2013 to fight against energy
poverty in developed countries. The Group continues with
its efforts to create a benefits chain focusing on education,
investment and technology. As Schneider Electric is now
seeking ways to be most effective in its actions, it partnered
with the European Policy Centre in the Energy Poverty Task
Force, to consider energy poverty at European level. In the
end of 2015, Schneider Electric had already published a report on Resolving Energy Poverty in Europe: Understanding the Initiatives and Solutions.

luğu sorunlarını ele almak amacıyla Enerji Yoksulluğu Çalışma
Kolunu oluşturduğunu duyurdu. Çalışma Kolu’nun tanıtımı
Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı
Maroš Šefčovič'in katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirildi.
Enerji yönetiminde dünya çapında bir uzman bir şirket olarak Schneider Electric, 2013 yılında gelişmiş ülkelerde enerji
yoksulluğuyla mücadele programını başlatmıştı. Grup, eğitim,
yatırım ve teknoloji alanlarına odaklanarak bir fayda zincirini
ortaya çıkarmayı teşvik etmek üzere çalışmalarını yürütüyor.
Schneider Electric son dönemde, eylemlerinde nasıl en verimli
olacağı üzerine araştırmalar yürütürken, aynı zamanda enerji
yoksulluğunu Avrupa seviyesinde ele almak için Enerji Yoksulluğu Çalışma Kolunda Avrupa Politika Merkeziyle ortaklık
oluşturdu. Schneider Electric 2015 yılı sonunda, Avrupa'da
Enerji Yoksulluğunun Giderilmesi: Girişimler ve Çözümleri Anlamak başlığıyla bir rapor da yayınlamıştı.

CHS
creates risk management chair
..........................................................................................
CHS risk yönetimi kürsüsü kuracak
CHS announced it establishes the CHS Risk Management and Trading chair at North Dakota State
University. The program will prepare more students entering the market, create a state-of-the-art
training platform and expand the university's outreach and extension programs.
CHS, Kuzey Dakota Üniversitesi’nde CHS Risk Yönetimi ve Ticaret kürsüsü kuracağını açıkladı.
Program piyasa için daha fazla öğrenci hazırlayacak, son teknoloji ile donatılmış bir eğitim platformu oluşturacak ve üniversitenin destek ve ek programlarının kapsamını genişletecek.
The CHS Foundation, the major giving entity of CHS Inc.
(CHSCP), the nation's leading farmer-owned cooperative,
announced it has awarded a $2.5 million grant to North
Dakota State University (NDSU) to create the CHS Chair
in Risk Management and Trading. The endowment, and
related programs funded by it, will better prepare more
students entering the regional and national commodity
marketing business, create a state-of-the-art teaching and
training platform for students pursuing careers in risk and
trading, and expand and upgrade the university's producer outreach and extension programs. The CHS Chair in
Risk Management and Trading will be part of the Agribusiness and Applied Economics Department of the College
of Agriculture, Food Systems and Natural Resources. The
first director of the endowed chair will be William Wilson,
Ph.D. and distinguished professor in the Department of
Agribusiness and Applied Economics at NDSU.
"CHS has a long and very strong commitment to North
Dakota, and the CHS Foundation has an equally solid tradition of partnership and shared success with North Dakota
State University," said Linda Tank, CHS senior vice president,
Communications and Public Affairs. "This new commitment
deepens our relationship to the state and NDSU and will provide significant, long-term benefit to the agriculture industry."
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ABD’nin önde gelen çiftçi kooperatifi CHS Inc.’in (CHSCP)
kurmuş olduğu büyük yardım kuruluşu CHS Vakfı, Kuzey
Dakota Devlet Üniversitesi’ne (NDSU) CHS Risk Yönetimi ve
Ticaret Kürsüsünün kurulması için 2,5 milyon dolar bağışladığını duyurdu. Vakıf ve fon sağladığı programlar, bölgesel ve
ulusal emtia piyasasında faaliyet gösterecek olan daha fazla
öğrencinin, daha iyi eğitim görmesine hizmet edecek; risk ve
ticaret alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için son
teknoloji ile donatılmış bir öğrenme ve eğitim platformu sağlayacak ve üniversitenin destek ve ek programlarının kapsamını
genişleterek iyileşmesini sağlayacak. CHS Risk Yönetimi ve
Ticaret Kürsüsü; Tarım, Gıda Sistemleri ve Doğal Kaynaklar
Koleji’nin Tarım Ticareti ve Uygulamalı Ekonomi Bölümü’nün
bir parçası olacak. Kürsünün ilk yöneticisi NDSU’nun Tarım
Ticareti ve Uygulamalı Ekonomi Bölümü’nün önemli profesörlerinden biri olan William Wilson olacak.
CHS’de İletişim ve Halkla İlişkilerden sorumlu Kıdemli
Başkan Yardımcısı Linda Tank, “CHS’nin North Dakota ile
uzun süredir devam eden çok güçlü bir bağı var ve CHS
Vakfı Kuzey Dakota Devlet Üniversitesi ile aynı değişmez
işbirliği geleneği ve başarıya sahip” diyor ve ekliyor: “Bu
yeni birliktelik, devlet ve NDSU ile olan ilişkimizi derinleştirecek ve tarım endüstrisinde önemli, uzun vadeli avantajlar elde edilmesini sağlayacaktır.”
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CIMMYT’s new project
to help African farmers
.................................................

CIMMYT’den Afrikalı
çiftçiler için yeni proje
CIMMYT and its partners announced their Stress Tolerant Maize for Africa (STMA) project to reduce the environmental effects in maize production. The new project will develop new improved
varieties and hybrids with resistance and tolerance to drought, low soil fertility, heat and diseases.
CIMMYT ve ortakları, mısır üretiminde doğa etkilerini azaltmak adına Afrika için Strese Dayanıklı
Mısır (STMA) projesini duyurdular. Yeni proje kuraklık, düşük toprak verimliliği, ısı ve hastalığa karşı
direnç ve dayanıklılıkla yeni gelişmiş çeşitlilik ve karışımları geliştirecektir.
The International Maize and Wheat Improvement center (CIMMYT) and its partners have unveiled a new project – Stress Tolerant Maize for Africa (STMA) – to diminish devastating environmental effects in maize production
that occur simultaneously across many regions in subSaharan Africa (SSA). The new project will develop new
improved varieties and hybrids with resistance and tolerance to drought, low soil fertility, heat, diseases such as
Maize Lethal Necrosis (MLN) and pests affecting a large
target of maize production areas in SSA.
“STMA will use modern breeding technologies that will
confer the desired resistance to pests and diseases and
tolerance to climatic stresses like drought and heat to
benefit farmers within their socio-economic capabilities,
that often dictate their access to important farm inputs
like fertilizers and improved seed,” said Tsedeke Abate,
Project Leader of STMA.
STMA will draw from successes and lessons of the just
concluded Drought Tolerant Maize for Africa (DTMA) and
Improved Maize for African Soils (IMAS) projects, which
successfully developed and deployed over 250 improved
drought-tolerant and nitrogen-use efficient maize varieties benefiting more than 43 million people in the region.
The new stress tolerant varieties and hybrids will increase
maize productivity by 30–50 percent for smallholders in
12 countries in eastern (Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda), southern (Malawi, South Africa, Zambia, Zimbabwe)
and west Africa (Benin, Ghana, Mali, Nigeria).
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Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT)
ve ortakları, Afrika için Strese Dayanıklı Mısır (STMA) adıyla yeni bir proje ortaya koydular. Projenin amacı Sahraaltı
Afrika’nın (SSA) bir çok bölgesinde eşzamanlı olarak meydana gelen mısır üretimindeki yıkıcı çevre etkilerini ortadan
kaldırmak. Yeni proje kapsamında kuraklığa, düşük toprak
verimliliğine, sıcaklık ve hastalıklara karşı dirençli ve toleranslı
yeni iyileştirilmiş çeşitler ve melezler geliştirecek. Mısır Lethal
Nekrozu (MLN), Sahraaltı Afrika’da mısır üretim alanlarının
önemli bölümünü etkileyen zararlılar arasında yer alıyor.
STMA Proje Lideri Tsedeke Abate, konuyla ilgili şunları belirtti: “STMA, hastalıklara ve zararlılara karşı direnç, kuraklık
ve sıcaklık gibi iklimsel streslere tolerans, sosyo-ekonomik
kabiliyetler dahilinde çiftçilerin yarına olan, sıklıkla da gübre ve
geliştirilmiş tohum gibi önemli tarım girdileri için erişim imkanı
kazandıracak modern yetiştirme teknolojilerini kullanacak.”
STMA, sadece Afrika için Kuraklık Toleranslı Mısır
(DTMA) ve Afrika Toprakları için Geliştirilmiş Mısır (IMAS)
projelerinin sonucunda elde edilen başarı ve derslerden
yola çıkarak teşvikte bulunacak. Bu projeler kapsamında bölgede, 250'nin üzerinde kuraklığa dayanıklı ve azot
kullanımı verimli mısır çeşitleri başarıyla geliştirilmiş ve 43
milyondan fazla kişiye dağıtılmıştır. Yeni strese dirençli çeşitler ve melezler, yüzde 35-50 oranında doğu ülkelerdeki
(Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Uganda), güney ülkelerdeki
(Malavi, Güney Afrika, Zambiya, Zimbabwe) ve batı Afrika’daki (Benin, Gana, Mali, Nijerya) küçük toprak sahipleri
arasında mısır üreticiliğini arttıracaktır.

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

April • Nisan 2016

35

NEWS • HABER

Cigi assist
wheat customers
in Latin America
.................................................

Cigi, Latin Amerika’da
buğday müşterilerine
yardımcı oluyor
CIGI technical staff visited Latin American customers of Canadian wheat and durum to provide
training in analytical techniques and processes to evaluate wheat and flour quality.
CIGI teknik personeli, buğday ve un kalitesini değerlendirmek amacıyla yapılan analitik teknikler ve
süreçleri hakkında eğitim vermek amacıyla, Latin Amerikalı müşterilerini ziyaret etti.
For the fourth consecutive year, Canadian International
Grains Institute (Cigi) technical staff spent a week providing Latin American customers of Canadian wheat and durum with training in analytical techniques and processes
to evaluate wheat and flour quality. This year a technical
specialist from the Cigi bakery joined milling and analytical
services staff on visits to Chile and Peru in February. When
in Chile, Cigi presented a seminar on Canadian wheat for
a group of nine mills and visited four mills and a major bakery, representing about 60% of the market share, according to Juan Carlos Arriola, Head of Cigi Milling Technology.
It is known that the customers either use Canadian wheat
exclusively or blend it with Chilean wheat or wheat from
other countries such as Argentina or the U.S.
“They basically use Canadian when they require highquality products and they also blend for lesser quality products using Canadian wheat as a base,” Juan
Carlos says. “In Latin America they use three types of
flour: strong, medium and low protein. It may range from
country to country, but strong (high) protein flour is used
for products like pan breads, medium for sweet breads
and buns, and low or soft flour for crackers, biscuits
and cupcakes. For the high-protein range they prefer
Canadian wheat like CWRS. For a blend they try to use
CPSR with another type of wheat.”
Cigi’s baking expertise was considered important for this
mission as much of the Canadian flour milled is directly
used for bread making, says Yulia Borsuk, Technical Specialist in Cigi. “It is critical for customers in Latin America
to understand how to maximize Canadian flour, optimizing
processing parameters which ultimately affect baked end
quality. We also returned to Cigi with current knowledge
on flour quality requirements, baking industry trends, and
challenges the Latin American market faces.”
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Kanadalı Uluslararası Tahıl Enstitüsü (Cigi) teknik ekibi,
Kanada orjinli buğday ve makarnalık buğdayın Latin Amerikalı müşterileriyle, buğday ve un kalitesini değerlendirmek
için yapılan analitik teknikler ve süreçler hakkında eğitim
vermek için bir hafta geçirdi.
Bu yıl Cigi fırınından olan teknik bir uzman, Şubat’taki Şili
ve Peru ziyaretleri için öğütme ve analitik servis personellerine katıldı. Şili’deyken, dokuz kişilik bir değirmencilik grubuna
Kanada buğdayı üzerine bir seminer düzenledi ve dört değirmene ve büyük bir fırına ziyarette bulundu. Cigi Değirmen
Teknolojisi Başkanı Juan Carlos Arriola’ya göre bu piyasanın
%60’ını temsil ediyor. Müşterilerin ya sadece Kanada’ya özgü
buğdayı ya da Şili, Arjantin veya Amerika gibi farklı ülkelerden
gelen buğdayla karıştırıp kullandıkları biliniyor.
“Yüksek kalitede ürün istedikleri zaman Kanada’ya özgü
olanları kullanıyorlar ve ayrıca Kanada buğdayını temel olarak
kullanıp daha az kalitede ürün için karıştırma işlemi yapıyorlar.” diyen Juan Carlos, şunları ekliyor: “Latin Amerika’da üç
çeşit un kullanıyorlar; güçlü, orta ve düşük protein. Ülkeden
ülkeye değişiklik gösterebilir, fakat güçlü (yüksek) protein unu
tava ekmeği gibi ürünler için kullanılırken, orta proteinli un tatlı
ekmek ve kurabiyeler, düşük veya yumuşak un kraker, bisküvi ve kap kekler için kullanılıyor. Yüksek protein aralığı için,
CWRS gibi Kanada’ya özgü buğdayı tercih ediyorlar. Karıştırmak için CPSR’yi farklı türden bir buğday ile kullanıyorlar.”
Cigi’nin pişirme ustalığının, bu görev için Kanada’ya özgü
doğrudan ekmek yapımı için kullanılan öğütülmüş un kadar
önem teşkil ettiğini belirten Cigi Teknik Uzman Yulia Borsuk, şöyle devam ediyor: “Latin Amerika’daki müşteriler için Kanada’ya
ait unu en üst düzeye nasıl çıkarılacağını, pişirme sonucunu
etkileyen işleme parametrelerinin en uygun hale nasıl getirilebileceğini anlamak kritik öneme sahip. Biz de Cigi’ye, un kalitesi gereksinimleri, pişirme endüstrisi trendleri ve Latin Amerika
pazarının karşılaştığı zorluklar üzerine güncel bilgilerle döndük.”
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Dinnisen further improves its mixer series
...........................................................................................................

Dinnisen mikser serilerini daha da geliştiriyor
Dinnissen, one of the leading machine specialists for the compound feed industry, improved its
mixing technology Pegasus® mixer series.
Karma yem endüstrisi için lider makine uzmanlarından biri olan Dinnissen, karışım teknolojisi Pegasus® mikser serilerini geliştirdi.
Netherlands based feed machine specialists Dinnisen is
busy with improvements and adjustments to optimize the
mixing results and to broaden the applications. Therefore the
most advanced mixer of the Pegasus® series was further improved. The design is completely fitted out in stainless steel,
including the attached automatic sampling system. The design of mixer has also been further improved so that no product residue stays behind. Hygiene aspects have always been
very important during the development of this concept, states
the company. For perfect cleaning not only are the mixing shafts
completely withdrawable, but now
it is possible to open the back cover plate. The cover plates are not
flanged but welded, and all seals
are fitted so that also wet cleaning
is possible.
The well-known Pegasus® mixer still has his double-axle
mixing paddles, which rotate in opposite directions. This
creates a unique fluidized mixing zone with an excellent
homogeneous mixing result, quickly and with minimal consumption of energy. The mixer can be adjusted to all sorts
of bulk goods, either or not to be mixed with fluids. It is suitable for the food, feed, pharma and chemistry branches,
with small to high capacities.

Hollanda’da merkezi bulunan yem makinesi uzmanı Dinnisen, karıştırma sonuçlarını en uygun hale getirmek ve uygulamaları genişletmek için gelişmeler ve düzenlemelerle
meşgul. Bu yüzden Pegasus® serilerinin en gelişmişi olan
mikseri daha da geliştirildi. Mikserin tasarımı tamamıyla
paslanmaz çelikten yapıldı ve buna bitişik otomatik numune alma sistemi de dahil edildi.
Mikserin tasarımı ayrıca hiçbir ürün kalıntısı olmasın
diye daha da geliştirildi. Şirket, hijyen yönünün bu konseptin geliştirilmesi sırasında çok
önemli bir yer aldığını vurguluyor.
Mükemmel temizlik için, karıştırma
gövdelerinin tamamıyla geri çekilebilir olmasının yanında, şimdi arka
kapak levhasını açmak da mümkün. Kapak levhaları flanşlı değil,
kaynaklı ve bütün kapamalar da ıslak temizlik yapılabilsin
diye oturtulmuş durumda.
İyi bilinen Pegasus® mikseri, hala iki yönden de dönebilen çift-aks karıştırma kanalına sahip. Bu da harika homojen bir karıştırma sonucu ile hızlıca ve minimum enerji
tüketimiyle benzersiz akışkanlaşmış bir karıştırma alanı
oluşturuyor. Mikser her çeşit dökme mala sıvı ile karıştırılıp
ve karıştırılmadan ayarlanabiliyor. Yüksek kapasiteden küçüğe kadar, gıda, yem, ilaç ve kimyasal şubeler için uygun.

Tornum builds grain elevator in Ukraine
...........................................................................................................

Tornum, Ukrayna’da tahıl ambarı kuruyor
Tornum Ukraine signed a contract with Rentcom LLC, a successful market player in the agricultural sector.
Tornum Ukrayna, tarım sektörünün başarılı piyasa oyuncularından biri olan Rentcom LLC ile bir kontrat imzaladı.
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. “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 custom-designed solution to a competitive
price. The operating costs will be low and give us a reliable
quality in production,” continues Alexander Kuvila.
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İsveç merkezli Tornum AB’nin bayisi olan Tornum Ukrayna, Ukrayna’nın Lviv şehrinde 90,000 ton kapasitesi olan
tahıl elevatörü için Rentcom LLC ile bir kontrat imzaladı.
Kontrat, proje çalışmasını, ekipmanı ve kurulumu kapsıyor.
Rentkom LLC’den Alexander Kuvila, “Bu elevatör projesi,
Batı Ukrayna’da en büyük ve en modern olarak türünün
tek örneği olacak” diyor ve ekliyor: “Tornum, pazarda ve
teknolojide iyi bir üne ve rekabetçi fiyatlarla özel tasarlanmış bir çözüme sahip. İşletme maliyetleri düşük olacak ve
üretimde bize güvenilir bir kalite sunacaktır.”
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Abdullah ERIS: “Food
production in the 21st
century is a matter
of conscience”
...............................................................

Abdullah ERİŞ:
“21. yüzyılda gıda üretmek
bir vicdan meselesidir”
Abdullah Eris, General Manager of Erisler that is one of the leading flour exporters and producers
of Turkey, believes production in food sector keeping food safety above everything else is a matter
of conscience. Eris also states that consumers should check various standards and documents in
order to confirm the product quality.
Türkiye’nin önde gelen un ihracatçısı ve üreticilerinden Erişler Gıda’nın Genel Müdürü Abdullah
Eriş, gıda sektöründe üretim yapmanın vicdan işi olduğuna inanıyor. Eriş, ayrıca, tüketicinin kaliteli
ürünü anlamaları için üründe çeşitli standart ve belgelere bakması gerektiğini belirtiyor.
Abdullah Eris stated that children and young individuals around the world increasingly suffer from metabolic
and chronic diseases due to unhealthy food and emphasized that consumers should check various standards and
documents in order to confirm the product quality. Stating
that the importance of food safety is increasing at present
day, Eris said “Production of foodstuff in the 21st century
is a matter of conscience. Children and young individuals
around the world increasingly suffer from metabolic and
chronic diseases due to unhealthy food, therefore we believe all food consumers should attach particular importance to this matter. As Erisler Gida, we have always approached food production from this perspective. As a part
of the corporate culture and values of Eris Gida, we gave
first priority to healthy production and respect to people.
Therefore we carry out diligent efforts and manufacture
products assuring healthiness with even the smallest ingredient. I must state that we never offer our customers
any products we would not place on our own tables at
home”.
“A new type of consumer caring about health consumption emerges”
Abdullah Eris stated that consumers of the present
day started attaching more importance to food safety
as a result of the crisis emerged with the food brands
and said “A new type of consumer emerges as individu-
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Dünyada sağlıksız gıdalar yüzünden çocuklar ve
gençlerin her geçen yıl daha fazla metabolik ve kronik
hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten
Abdullah Eriş, tüketicinin kaliteli ürünü anlamaları için
üründe çeşitli standart ve belgelere bakması gerektiğini belirtti. Gıda güvenliği konusunun günümüzde giderek daha önemli olmaya başladığını söyleyen Eriş,
“21. yüzyılda artık gıda üretmek bir vicdan meselesidir.
Dünyada sağlıksız gıdalar yüzünden çocuklar ve gençler
her geçen yıl daha fazla metabolik ve kronik hastalıkla
mücadele etmek zorunda kalırken, bu konuda tüm gıda
üreticilerinin daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Biz de Erişler Gıda olarak uzun yıllardır
gıda konusuna hep bu bakış açısıyla yaklaştık. Erişler
Gıda’nın kültür ve değerlerinde insana saygıyı ve sağlıklı
üretim anlayışını hep en üst sırada tuttuk. Bu nedenle çok titiz bir çalışmayla, halkımızın her bir zerresine
kadar sağlıklı olduğundan emin olacağı ürünler ortaya
koyuyoruz. Şunu kesinlikle belirtmek isterim ki, kendi
soframızda yer vermeyeceğimiz hiçbir ürünü sizlerle de
buluşturmuyoruz” dedi.
“Sağlıklı tüketime kafa yoran tüketici tipi oluşuyor”
Günümüz tüketicisinin her gün gıda markalarında
çıkan krizlerle ilgili daha fazla dikkatli olmaya başladıklarını belirten Abdullah Eriş “Bilginin bu kadar hızlı
yayılması ile birlikte bilgiye, habere daha kolay erişen
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als can have easy access to information, news and they
question what they read more. The awareness of consumers will increase in the future, therefore the number
of companies, like us, acting responsible about human
health will increase. This is what we desire. What we
eat can make us healthier or unhealthy. Therefore, we
obtained various certificates based on the requirements
of the sectors and product groups in the production
chain of our company and we will continue to display
this type of responsibility for the product groups we will
put into the market in the future”.

ve okuduklarını daha fazla sorgulamaya başlayan bir
tüketici tipi oluşmaya başladı. Gelecek yıllarda tüketiciler daha da bilinçlenecek ve dolayısıyla bizim gibi üretimde insan sağlığı hassasiyetleri olan firmalar daha da
artacak. Bizim de arzumuz bu yönde. Yediğimiz şeyler bizi daha fazla sağlıklı ya da hastalıklı yapabiliyor.
Bu nedenle toptandan perakendeye kadar firmamızın
üretim zincirinde yer alan tüm ürün gruplarında kendi
sektörleri özelinde çeşitli sertifikalar aldık ve gelecekte
de çıkaracağımız diğer ürün gruplarında da bu hassasiyetimiz devam edecek” dedi.

Ipsala rice has
been registered

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

İpsala pirinci tescillendi
Ipsala rice identified with Edirne meeting 25 percent of Turkey’s rice production has been registered with its logo following the geographical mark.
Türkiye'nin pirinç üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Edirne'de, yetiştirildiği bölgeyle özdeşleşen
İpsala pirinci, coğrafi işaretin adından logo bazında da tescillendi.
Ipsala rice has been registered with its logo following the
geographical mark. Mustafa Helvacioglu, Chairman Kesan
Chamber of Commerce and Industry, gave information to
the press about the registration process and announced
that a new logo has been designed and registered for Ipsala rice that was previously registered with a geographical mark in the course of branding process.
Helvacioglu stated that this logo will be used from this
point on and emphasized the requirement of paying attention to use a standard logo in order to protect the brand
value of Ipsala rice, improve the level of brand recognition
and carrying it to the national and international arena.
The standard logo describing the product features the
registration number, name of the coordinator organization,
slogan of Ipsala rice, logo of Turkish Patent Institute and
name of the product with geographical mark.
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İpsala pirinci coğrafi işaretten sonra logo bazında da
tescillendi. Konuyla ilgili basına bilgi veren Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, markalaştırma çalışmaları kapsamında
coğrafi işaretle tescillenen İpsala pirinci için standart
yeni bir logo oluşturulduğunu ve bu logonun da tescillendiğini açıkladı.
Bundan sonraki süreçte her platformda bu logonun
kullanılacağını belirten Helvacıoğlu, İpsala pirincinin
marka değerini korumak, bilinilirliğini arttırmak, ulusal
ve uluslararası arenaya taşımak için standart logo kullanmaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Ürünü anlatan standart logonun içinde tescil numarası, koordinatör kurumun ismi, İpsala pirincinin sloganı, Türk Patent Enstitüsü’nün logosu ve coğrafi işaret
alan ürünün ismi yer alıyor.
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Water and Energy Saving and
Environmentally Friendly Production
Su ve Enerji Tasarrufu ve
Çevre Dostu Üretim
Today, developing sustainable production systems which minimize environmental problems is considered as the new approach in the industry; maybe the
most important social responsibility of the companies to minimize the environmental problems. Especially the concept of “clean production” put forward
through the concept of “sustainable development” is considered as the most
effective way to solve the environmental problems.
Günümüzde, çevresel olumsuzlukları mininize eden sürdürülebilir üretim sistemleri geliştirmek, endüstrideki yeni yaklaşım lanse edilmektedir. Çevresel olumsuzlukları en aza indirmek, işletmelerin toplumsal sorumluluklarının belki de en
önemlisidir. Özellikle “sürdürülebilir kalkınma” kavramı ile ortaya atılan “temiz
üretim” kavramı, çevresel sorunları çözmede en etkin yol olarak görülmektedir.
The carbon that we expose to the atmosphere through our production methods
and tools is considered as the reason for
global warming which is today’s one of the
most important issues. Due to the harm that
intense carbon emission caused to the atmosphere which is a protective shield for
the world, the earth is increasingly far from
being a habitable planet. As climate change
causes significant and negative changes in
our lives this issue cannot be ignored. That’s
why in the recent years, the big companies
have been working for reduce their carbon
and water foot prints as social responsibility.
Reducing or stabilizing the effects of climate
change is possible by using energy, water
and other natural sources at a minimum
level and reducing the share of environmentally hazardous wastes and gases. What is
considered as the most important element
distinguishing the companies from their
competitors is their approach to this issue.
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Üretim yöntemlerimiz ve araçlarımızla atmosfere saldığımız karbon, günümüzün en önemli
konularından biri olan küresel ısınmanın başlıca
sorumlusu olarak görülmektedir. Yoğun karbon
salınımının dünyanın koruyucu kalkanı olan atmosfere verdiği zarar nedeniyle, dünya, yaşanabilir bir gezegen olmaktan her geçen gün
biraz daha uzaklaşmaktadır. Günümüzde iklim
değişikliğinin hayatımızda belirgin olumsuz farklılıklar yaratmaya başlaması, bu konunun artık
ikinci plana atılmayacağını göstermiştir. Bu yüzden son yıllarda gelişmiş büyük şirketler, sosyal
sorumluluk olarak karbon ve su ayak izlerini
azaltma yönünde önemli çabalar göstermektedir. İklim değişikliğinin yarattığı etkileri azaltmak
ya da en azında stabil tutmak; hem enerji, su
ve diğer doğal kaynakları daha minimum düzeyde kullanımıyla hem de çevreye zarar veren
atıkların ve gazların oranlarının düşürülmesiyle
mümkündür. Şirketleri, gelecekte rakiplerinden
farklılaştıracak en önemli unsurun, bu konulara
yönelik yaklaşımı olacağı düşünülmektedir.
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Proactive Environment
Management Approach:

ECO-EFFICIENCY

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

Proaktif Çevre Yönetim
Yaklaşımı: Ekoverimlilik

Zafer UYGUN
Assistant EU Expert - AB Uzman Yardımcısı

The approach in the industry in the new millennium is not only having the responsibility of creating a healthy society but also developing sustainable production systems minimizing the environmental negativities. Minimizing the environmental negativities may be the most important social
responsibilities of businesses. Future lies behind clean production and consumption processes.
Yeni bin yılda endüstrideki yaklaşım, yalnızca sağlıklı bir toplum yaratma yükümlülüğüne sahip olmak değil, aynı zamanda da çevresel olumsuzlukları mininize eden sürdürülebilir üretim sistemlerini
de geliştirmektir. Çevresel olumsuzlukları en aza indirmek, işletmelerin toplumsal sorumluluklarının
belki de en önemlisidir. Gelecek temiz üretim ve tüketim süreçlerinde yatıyor.
“Environment”, which is the most currently opened chapter
in the accession negotiations of Turkey to the European Union,
brings about a substantial expense arising out of especially
the infrastructure deficiency. Notions of clean and sustainable
production and consumption, the application area of which
has been increasing all over the world prove the importance
of Turkey’s need to develop its capacity in this field in terms of
harmonization with the environment legislation in the EU membership process. It is highlighted that environmental factors are
becoming more and more important for the competitive capacity of industrialists and the notions of eco-innovation and clean
production (eco-efficiency) are brought up on all occasions.
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Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinde açılan en son fasıl olan “çevre”, özellikle altyapı eksikliğinden kaynaklanan yüklü bir maliyeti beraberinde
getirmektedir. Tüm dünyada uygulama alanı giderek
artan temiz, sürdürülebilir üretim ve tüketim kavramları,
AB üyeliği sürecinde çevre mevzuatına uyum açısından
Türkiye’nin bu alanda kapasitesini geliştirmesinin ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Çevresel faktörlerin sanayicinin rekabet gücü açısından giderek önem
kazanmakta olduğu üzerinde özellikle durulmakta, ekoinovasyon ve temiz üretim (ekoverimlilik) kavramları her
fırsatta gündeme getirilmektedir.
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Increasing demand in products harming the environment
less has created a new competition area for many industrial sectors. The notion of “Green Works” incorporating the
terms such as clean technology, low carbon footprint, renewable sources and recycling is gaining importance as well
as the economical growth in present business processes.

Çevreye daha az zarar veren ürünlerin talep görmeye
başlaması pek çok endüstriyel sektör için yeni bir rekabet
alanı ortaya çıkarmıştır. Mevcut iş süreçlerinde ekonomik
büyümenin yanı sıra temiz teknoloji, düşük karbon ayakizi, yenilenebilir kaynaklar, geri dönüşüm gibi terimleri
içinde barındıran “yeşil iş” kavramı önem kazanmaktadır.

It is predicted that the green market value, which is presently valued at 1 million Turkish Lira, will be doubled in 2020.
Even though primarily it is costly for firms to upgrade themselves for a position to compete in the market, it will provide
great advantages later on.

Günümüzde 1 milyon TL’lik değere sahip olan yeşil pazar değerinin, 2020 yılında ikiye katlanması öngörülmektedir. Firmaların kendilerini yeşil pazarda rekabet edecek
duruma getirmeleri öncelikle maliyetli olmasına rağmen
daha sonra önemli avantajlar kazandıracaktır.

EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) NEDİR?
WHAT IS ECO-EFFICIENCY
(CLEAN PRODUCTION)?
Clean production means improving the efficiency by applying
a protective, integrative and continuous environment strategy
(like using less harmful raw materials, less energy consumption, environment-friendly design, reducing the sources) on
products, production processes and services and improving
the efficiency this way; minimizing the risks towards humans
and environment and thus enhancing the environmental performance and creating an advantage for competition. In other
words, clean production bases upon the principal of using less
natural sources and energy and producing less wastes for the
same amount of production through the use of highly productive technology and methods. This feature addresses not only
the environmental concerns, but many diversified fields such
as “the production of natural sources”, “industrial efficiency”
and “economic development”.

FEATURES OF ECO-EFFICIENCY
(CLEAN PRODUCTION)
The “pollution control” approach, which presently refers to
the disposal and treatment of wastes after they emerge, gives
its place to a more comprehensive and pro-active approach,
namely the clean production approach, which envisages the
management of environmental effects in a broad frame including the product design, purchase preferences and production
processes. Also defined as “the Live cycle approach”, this approach is a process throughout which the entire process is
assessed integrally as from the supply of raw materials, to the
use of technology, from the production process until products
are obtained by users and to the emergence of wastes. Fundamental principles of clean production include “taking protective approaches not purifier and improver ones for the pollution
control, ensuring that raw materials and energy are consumed
less and wastes are reduced, improving the technological processes in a manner that natural sources are used the least and
developing new processes”.
Clean technologies are a part of sustainable production
system. Concerns adopt a series of strategies over the
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Temiz üretim; koruyucu, bütünsel ve sürekli bir çevre
stratejisinin (daha az zararlı hammaddelerin kullanılması,
daha ez enerji tüketimi, çevreye duyarlı tasarım, kaynakta azaltma gibi) ürünlere, üretim süreçlerine ve hizmetlere
uygulanarak verimliliğin artırılması, insan ve çevre üzerindeki risklerin minimize edilmesi ve dolayısıyla çevresel
performansın gelişmesi ve rekabet için avantaj sağlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle temiz üretim, yüksek verime sahip
üretim teknoloji ve yöntemlerinin kullanımıyla, aynı miktarda üretim için daha az doğal kaynak ve enerji kullanımı ve
daha az atık üretimi prensibine dayanmaktadır. Bu niteliği
ile sadece çevresel kaygılara değil, “doğal kaynakların korunması”, “endüstriyel verimlilik” ve “ekonomik kalkınma”
gibi pek çok farklı alana da hitap etmektedir.

EKO-VERİMLİLİĞİN (TEMİZ ÜRETİM)
ÖZELLİKLERİ
Günümüzde atıkların oluştuktan sonra bertarafını ve
arıtılmasını ifade eden “kirlilik kontrolü” yaklaşımı, yerini
çevresel etkilerin ürün tasarımı, satın alma tercihleri ve
üretim süreçlerini kapsayan geniş bir çerçevede yönetilmesini öngören daha bütünleyici ve proaktif bir yaklaşıma yani temiz üretim yaklaşımına bırakmaktadır. “Yaşam
döngüsü yaklaşımı” olarak da tanımlanan bu yaklaşım;
hammaddenin tedarikinden, teknolojinin kullanımına,
üretim sürecinden, kullanıcının eline ulaşması ve atık
oluşmasına kadar tüm sürecin bütünsel değerlendirildiği
bir süreçtir. Temiz üretimin temel ilkeleri; “kirlilik kontrolü için temizleyici ve düzeltici değil, önleyici yaklaşımları
esas almak, hammadde ve enerjinin daha az tüketilmesi ile atıkların azaltılmasını sağlamak, doğal kaynakların
optimum kullanımını sağlayacak şekilde teknolojik proseslerin iyileştirilmesi ve yeni proseslerin geliştirilmesini”
kapsamaktadır.
Temiz teknolojiler, sürdürülebilir üretim sisteminin bir
parçasıdır. İşletmeler sürdürülebilir üretime geçiş sırasında birtakım stratejiler benimsemektedirler. Bu stratejiler; pasif, aktif ve proaktif olmak üzere üçe ayrılır. Pasif
stratejinin benimsenmesi durumunda, çevre bir maliyet
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course of transferring to sustainable production. These
strategies are divided into three; passive, active and proactive. In case of the adoption of the passive strategy, the
environment is evaluated as an expense factor and new
opportunities are not valued while changes are resisted. In
concerns adopting the active strategy, environmental activities are developed only for ensuring the compliance with
laws, directives and international regulations.
In case of the adoption of the proactive strategy, the
environment is considered as one of the most significant
concerns of the company and it is targeted that the entire
staff adopts the environment issue within the frame of continuous development. Pollution control approaches adopt
the stages of production and design as constant factors
and the pollution as an inevitable result of these stages and
try to find a solution for this problem after pollution occurs.
Consequently, these approaches focus on a better definition of pollution and disposal and treatment of wastes and
brings significant amounts of additional expenses to these
institutions. On the other hand, the clean production approach regards the pollution and wastes as a result of deficiencies, ineffectiveness and impotence in the stages of
planning, design, source usage and production processes
and aims at making necessary improvements in these stages and producing solutions and thus it happens to be a proactive approach not only preventing the waste occurrence
but also procuring economic benefits at the same time.

ECO-EFFICIENCY (CLEAN PRODUCTION)
IN THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY
OF SCIENCE, INDUSTRY AND TECHNOLOGY
In 2004, our country became a party in the United Nations
Framework Convention on Climate Change which went into
effect on March 21, 1994. Kyoto Protocol under the mentioned convention to prevail between 2008 and 2012 is the
only solution to the accommodation of struggle against the
global warning and climate change. Having become a party
of Kyoto Protocol officially on August 26, 2009, our country
undertakes to prepare restrictions plans towards national
greenhouses gases in the new climate change regime. Development strategies with low carbon constitute the next
stage of the plans in questions.
The Climate Change Strategy Paper (2010 – 2020) to
define the route map in the process in question and in its
continuation went into effect after being published in April,
2010. Turkey has adopted that the EU environment legislation would constitute the base for the Turkish industry to
transfer to clean production processes and initiated the relevant planning and studies. Within this scope, The Republic
of Turkey – EU Integrated Environment Harmonization strategy was prepared for the period of 2007 – 2023. The general aim of Turkish Industry Strategy prepared by the Ministry
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unsuru olarak değerlendirilmekte ve değişimlere direnç
gösterilirken yeni fırsatlara önem verilmemektedir. Aktif
stratejiyi benimseyen işletmelerde ise çevreye ilişkin faaliyetler yalnızca kanun, yönetmelik ve uluslararası düzenlemelere uyumun sağlanması amacı ile gerçekleştirilmektedir.
Proaktif stratejinin benimsenmesi durumunda ise çevre
işletmenin öncelikli konuları arasında görülmekte ve sürekli gelişim çerçevesinde çevre konusunun tüm çalışanlar
tarafından benimsenmesi amaçlanmaktadır. Kirlilik kontrolü yaklaşımları üretim ve tasarım aşamalarını değişmez
faktörler olarak benimseyip kirliliği de bu aşamaların kaçınılmaz bir sonucu olarak görmekte ve kirlilik meydana
geldikten sonra bu soruna çözüm getirmeye çalışmaktadır. Dolayısı ile bu yaklaşımlar kirliliği daha iyi tanımlama
ve atıkları arıtma ve bertaraf etme üzerine odaklanmakta
ve kuruluşlara önemli miktarlarda ek maliyet getirmektedir.
Temiz üretim yaklaşımı ise, kirliliği ve atıkları planlama, tasarım, kaynak kullanımı ve üretim süreçleri aşamalarındaki
yetersizlik, verimsizlik ve etkisizliğin bir sonucu olarak görmekte ve soruna bu aşamalarda gerekli gelişmeleri sağlayarak çözüm getirmeyi amaçlamakta, dolayısı ile sadece
atık oluşumunu azaltmakla kalmamakta aynı zamanda
ekonomik faydalar da sağlamakta olan proaktif bir yaklaşım şeklidir.

BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
FAALİYETLERİNDE EKO-VERİMLİLİK
(TEMİZ ÜRETİM)
Ülkemiz 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne
(BMİDÇS) 2004 yılında taraf olmuştur. Anılan sözleşmenin
altında yer alan 2008-2012 yılları arasında geçerli olacak
olan Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği

MILLER MAGAZINE

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası
tek çerçeve konumundadır. Kyoto Protokolü’ne 26 Ağustos 2009 tarihi itibariyle resmen taraf olan ülkemiz, yeni
iklim değişikliği rejiminde ulusal sera gazı sınırlama planları hazırlama taahhüdünde bulunmaktadır. Söz konusu
planların bir sonraki aşamasını ise düşük karbonlu kalkınma stratejileri oluşturmaktadır.

was determined to be “the acceleration of the transformation of the Turkish Industry into a structure that receives more
shares from the world exportation, in which high value added
and advance technology based products are manufactured,
solves the employment problem, has qualified work power
and is sensitive to the society and environment by improving
the competitive capacity and the efficiency”.
The horizontal industry policies fields in the paper include
the frame factors for the accommodation of effective operation of markets, development of investment and business
transactions for firms and making them attractive. Increasing environmental awareness in the world, one the fields of
horizontal industry policies, requires the production of environment friendly product in industry, use of environment
friendly technologies and development of consequent process and precautions to prevent industrial pollution. Within
the scope of sectorial policies, the competitive capacity of
sectors is aimed to be improved by making improvements in
the fields of information and technology, competition, legal
regulations, environment and energy, foreign competition
capacity, trade, employment and geography.
The success of the sector specific policies to be applied
is one of the determiners of the the success of the industry
strategy. It is required to determine the obstacles restricting
the competition capacity of sectors and to actualize policies
to eliminate these obstacles for the Turkish industry vision
to succeed. Regulations to be effective presently and in the
middle term regarding the climate change, wastes and intense energy usage and precautions required to be taken
are specified under the title of environment and energy.
Implementation of environment policies within the frame of
sustainable development principals is an important part of
the industry strategy for the Turkish industry and directing
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Söz konusu süreçte ve devamında iklim değişikliği konusunda ülkemizin yol haritasını belirleyecek olan İklim
Değişikliği Strateji Belgesi (2010- 2020 ) Nisan 2010’da
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye, AB çevre mevzuatına uyum sürecinin, Türk sanayisinin temiz üretim
süreçlerine geçişinin temelini oluşturacağını benimsemiş
ve buna ilişkin planlamalara ve çalışmalara başlamıştır.
Bu kapsamda, 2007–2023 dönemi için Türkiye Cumhuriyeti AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi hazırlanmıştır. Bakanlığımız tarafından hazırlanan Türkiye Sanayi
Stratejisi’nin genel amacı; “Türk sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırarak, dünya ihracatından daha
fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve
ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği, istihdam sorununu çözmüş, nitelikli işgücüne sahip, topluma ve çevreye duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak”
olarak belirlenmiştir.
Belge’de yer alan yatay sanayi politikası alanları, piyasaların etkin işleyişini sağlamaya, yatırım ve iş yapma
ortamını firmalar için geliştirmeye ve cazip hale getirmeye yönelik çerçeve unsurları içermektedir. Yatay sanayi politikası alanlarından çevreye karşı artan küresel
duyarlılık, sanayide çevre dostu ürünlerin üretilmesini,
çevreye duyarlı teknolojilerin kullanılmasını, süreçlerin
geliştirilmesini ve endüstriyel kirliliği azaltma yönünde
tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Sektörel politikalar kapsamında; bilgi ve teknoloji, rekabet, yasal
düzenlemeler, çevre ve enerji, dış rekabet edebilirlik ve
ticaret ile istihdam ve coğrafi boyut alanlarında iyileştirmeler yapılarak sektörlerin rekabet gücünün artırılması
hedeflenmektedir.
Sektörler özelinde uygulanacak olan politikaların başarısı, sanayi stratejisinin başarısının en temel belirleyicilerindendir. Türkiye’nin sanayi vizyonuna ulaşılabilmesi için, sektörlerin rekabet gücünü kısıtlayan engellerin
tespit edilerek bu engelleri ortadan kaldırmaya yönelik
politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Çevre ve
enerji başlığında iklim değişikliği, atıklar ve yoğun enerji
kullanımı konularına ilişkin mevcut ve orta vadede etkin
olacak düzenlemeler ile alınması gereken tedbirlere yer
verilmiştir. Türk sanayisi için sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çevre politikalarının uygulanması sanayi
stratejisinin önemli bir parçası olup, bu sürecin doğru geçiş stratejileri ile yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
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this process with proper transfer strategies is crucial. However, it is possible that the precautions to be taken within
this frame will create adverse impacts on the competition
capacity of the industry in the short and long term.

Ancak bu konuda alınacak tedbirlerin, sanayinin rekabet
gücü üzerinde kısaorta vadede olumsuz etkiler yaratması
muhtemeldir.

In order to minimize the possibility that the negativities
in question turn out to be long-termed, it is important that
the impact and expenses analyses of the new international
climate change convention to replace Kyoto Protocol for
the period after 2012 within the scope of United Nations
Framework Convention on Climate Change, Regulation for
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals (REACH) of the EU are performed and a flexible
implementation schedule is determined.

Söz konusu olumsuzlukların uzun vadeye taşınması
ihtimalini en aza indirgemek için çevreye ilişkin yapılacak
düzenlemelerde, öncelikle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 2012
sonrası dönem için Kyoto Protokolü’nün yerini alacak olan
yeni uluslararası iklim değişikliği anlaşması, Avrupa Birliği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin Verilmesi
ve Kısıtlanması Tüzüğü (REACH), Entegre Kirlilik Önleme
ve İzin Mevzuatına ilişkin düzenlemelerin etki ve maliyet
analizlerinin yapılması ve esnek bir uygulama takviminin
benimsenmesi önem arz etmektedir.

In this context, the Small and Medium Sized Enterprises
Strategy and Action Plan (KSEP) 2011-2013 was formed
under the coordinatorship of Small and Medium Sized Enterprises Development and Support Authority (KOSGEB)
and its general aim is “allowing the Small and Medium
Sized Enterprises to increase their production, investment
amounts and added values through highly accessible and
quality services and supports in the business environment
which is sensitive to the needs of small sized enterprises”.
Organized industry zones are continued to be created in
order to ensure a planned industrialization and proper urbanization, to decrease the environmental effects of the
industry and to provide the Small and Medium Sized Enterprises with a better production and investment environment locally. Additionally, “The KOSGEB Route Map Creation Project to Determine the Pollutant Effects of Small and
Medium Sized Enterprises on the Environment and to Take
Necessary Measures” will be implemented.

Bu bağlamda, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)
2011-2013, ilgili kuruluşumuz Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) koordinatörlüğünde oluşturulmuş olup, genel amacı itibariyle; “Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı
iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve
desteklerle KOBİ’lerin üretim, yatırım miktarı ile katma
değerini artırmak ve büyümelerini sağlamak”tır. Planlı
sanayileşmenin ve düzenli kentleşmenin sağlanması, sanayinin çevresel etkilerinin azaltılması ve yerel düzeyde
KOBİ’lere daha iyi üretim ve yatırım ortamının sağlanması amacıyla organize sanayi bölgelerinin yapımına devam
edilmektedir. Ayrıca, “KOBİ’lerin Çevreye Olan Kirletici
Etkilerinin Belirlenmesi ve Gerekli Tedbirlerin Alınmasına
Yönelik KOSGEB Yol Haritasının Oluşturulması Projesi”
uygulanacaktır.

The project aims at increasing the environmental awareness of Small and Medium Sized Enterprises operating in
the production industry, determining the difficulties they will
face in terms of the application of the legislation that they
are affiliated, and designating the route map of KOSGEB’s
environmental activities regarding the analyze and solution
of the pollutant effects on the environment within the frame
of national environment awareness and international liabilities (harmonization with Kyoto Protocol and EU acquis). The
activities of development of the capacities in the industry
regarding the eco-efficiency issues, accommodation of the
competition advantage of the industry through the compliance with international environment standards, encouragement of investment projects regarding the eco-efficiency,
implementation of pilot eco-efficiency applications in Seyhan River Basin and its national popularization and establishment of the eco-efficiency center will be carried out.
The name of the most important attempt available within
the frame of the Entrepreneurship and Innovation Program
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Proje ile ulusal çevre duyarlılığı ve uluslararası yükümlülükler (Kyoto Protokolü ve AB müktesebatına uyum)
çerçevesinde, imalat sanayinde yer alan KOBİ’lerin çevre bilincinin arttırılması, yükümlü oldukları mevzuatın uygulanmasında karşılaşacakları zorlukların tespiti, çevreye olan kirletici etkilerinin analizi ve çözümüne ilişkin
KOSGEB’in çevre ile ilgili faaliyetlerinin yol haritasının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sanayide eko-verimlilik konularında kapasite geliştirilmesi, uluslararası çevre standartlarına uyumunun sağlanarak sanayinin rekabet avantajının
artırılması eko-verimlilik ile ilgili yatırım projelerinin teşvik
edilmesi, Seyhan Nehri Havzası’nda pilot ekoverimlilik
uygulamalarının gerçekleştirilip ulusal çapta yaygınlaştırılması, ekoverimlilik merkezi kurulması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Avrupa
Birliği’nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP), birinci bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik
Programı (EIP) içerisinde yer alan en önemli girişiminin adı
ekoinovasyon’dur. Eko-inovasyon, kaynakların optimum
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(EIP), which is the primary component of the Competitiveness and Innovation Framework Program (CIP) of the European Union implemented under the coordinatorship of
our ministry, is eco-innovation. Eco-innovation is defined
as eco-innovative products, services, techniques, technologies and processes aiming at contributing to the optimum
use of sources, reducing or preventing the environmental
effects. Within the frame of the eco-innovation project calls
published annually; supports are provided for a cleaner production processes, environment friendly innovative production and services in all of the sectors which are likely to harm
the environment, eco design and innovative approached on
eco-labels in order to make the Small and Medium Sized
Enterprises to make their operations, production and management methods sensitive to the environment.

IMPORTANCE AND BENEFITS
OF CLEAN PRODUCTION
The environment issue for the industrialists is becoming a
notion including the opportunities of minimizing the production and environment
expenses by boosting
the efficiency in production and creating both
environmental and economic benefits thanks to
the eco-efficiency issues
rather than a perception
of “environment legislation
pressures” and “additional
expenses for protecting
the environment”. Developing and applying the
clean production strategies for an institution may
be beneficial in many aspects. One of the primary
objectives of the clean production is the enhancement of the
process efficiency. Enhancement of the process efficiency for
an institution will cause results to increase the profitability by
influencing the important expenses items such as the decrease
in the use of energy, natural sources and raw materials.
Improvement of the process efficiency will create results for
an institution to increase the business efficiency and profitability since the use of energy, natural sources and raw materials
is minimized and the product and service expenses reduce.
Technology applications regarding the clean production may
minimize the adverse impact on the environment by analyzing
the entire production processes of the business, machines,
raw materials, auxiliary chemicals and colorants, water and
energy production, all sorts of waste production, work and
staff health and may make the business gain great benefits
and accommodate quality production.
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kullanımına katkıda bulunmayı, çevresel etkileri azaltmayı
veya önlemeyi amaçlayan eko-yenilikçi ürünler, hizmetler,
teknikler, teknolojiler ve süreçler olarak tanımlanır. Her
yıl yayınlanan eko-inovasyon proje teklif çağrıları kapsamında; çevreye zarar vermesi olası tüm sektörlerde daha
temiz üretim süreçlerine, çevreye duyarlı yenilikçi üretim
ve hizmetlere, eko tasarım ve eko etikette yenilikçi yaklaşımlara, KOBİ’lere işlerini, üretimlerini, yönetim metotlarını
çevreye duyarlı hale getirmelerine yönelik destekler sağlanmaktadır.

TEMİZ ÜRETİMİN ÖNEMİ VE FAYDALARI
Eko-verimlilik uygulamaları ile sanayici için çevre konusu, sadece “çevre mevzuatı baskıları” ve “çevre korumaya
yönelik ek maliyetler” olmaktan çıkmakta, üretimde verimliliği artırarak hem çevresel hem de ekonomik fayda
sağlayarak, üretim ve çevre maliyetlerinin minimize edilmesine yönelik fırsatları içeren bir kavram olmaya doğru yönelmektedir. Temiz üretim stratejilerinin bir kuruluş
için geliştirilmesi ve uygulaması pek çok yönden faydalı
olabilir. Temiz üretimin
başlıca
amaçlarından
birisi süreç verimliliğinin
artırılmasıdır. Bir işletme
için süreç verimliliğinin
artırılması; enerji, doğal
kaynak ve hammadde
kullanımının azaltılması
gibi, önemli maliyet kalemlerine etki edecek
olup işletmelerin kârlılığı
artıracaktır.
Proses verimliliğinin
artırılması, enerji, doğal
kaynak ve hammadde
kullanımının
minimize
edilmesi, ürün veya hizmet maliyetinin düşmesi nedeniyle bir kuruluş için doğrudan işletme verimliliğini ve
kârlılığını artıracak sonuçlar doğuracaktır. Temiz üretim
ile ilgili teknoloji uygulamaları, işletmenin tüm üretim süreçleri, makineleri, hammaddeleri, kullanılan yardımcı
kimyasalları ve boyarmadde, su ve enerji tüketimi, her
türlü atık üretimi, iş ve işçi sağlığı incelenerek, çevreye
negatif yönde olan etkiyi minimize edebilecek, işletmede
kaliteli üretim yapılabilecek ve büyük maddi kazançlar
sağlanabilecektir.
Temiz üretim stratejileri, proaktif bir yapıya sahip olması
nedeniyle, kuruluşun çevresel konulardan kaynaklanacak
yasal yaptırımlar ile yüz yüze gelmesi durumunu engelleyecektir. Temiz teknoloji stratejilerini geliştiren ve uygulayan kuruluşlar sadece bugünkü yönetmelikler ile uyum
içinde olma yönünde avantaj elde etmekle kalmayacak,
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Because the clean production strategies have a proactive
structure, the institution will be prevented from facing legal
sanctions to emerge from the environmental issues. Institutions developing and applying clean technology strategies
will not only have the advantage of being compatible with the
current regulations but also be prepared to comply with the
environmental regulations to be highlighted more in the future
and with international/national standards and regulations.
Solid/liquid/gas wastes emerging will be reduced in their
sources, if possible, and compliance with the concerning environment legislation will be able to be expedited.
Through the improvement of the production processes, the
production quality and the product consistency will be ensured as well as the improvement of the working environment. Motivation of the staff, which is the most important
factor for the succeed of an institution, will be enhanced.

POLICIES ADOPTED IN LINE WITH
THE TURKSIH INDUSTRY STRATEGY
Implementation of the following policies was adopted to
direct the Turkish industry in line with the sustainable development criteria:
• Potential impacts of the climate change and relevant
international covenants and protocols on he Turkish industry will be determined and the compliance process of the
Turkish industry with international regulation will be planned
accordingly. Within this frame, international negotiation processes on the climate change after 2012 2ill be monitored
and a position suitable for the conditions of our country will
be designated.
• Transformation into low carbon economy and clean
production processes in the industry will be promoted and
relevant debriefing activities will be concentrated on. In this
direction, the industry will be supported to move to the
production zones which ensure production through proper
infrastructure opportunities and also the greenhouse emissions will be controlled, monitored and reported.
• Tackling the notions of sustainable development, economic development and environmental performance collectively matching up with the clean production, eco-efficiency
programs will be ensured to be applied across the country,
which concentrate on the business excellence and environmental excellence together and enhancing the competitive
capacities of businesses through the production of quality products and services, in line with the adoption of environment friendly production principals and efficient use of
sources.
• Regulatory Impact Analyses will be carried out regarding the environment legislation with the purpose of the determination of the application processes of the regulations
to come into effect in the next period in terms of all environmental action plans. The strategic planning approach
has been adopted primarily both in the Middle-Term Pro-
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ilerde baskısı daha da artacak olan çevre ile ilgili yönetmelikler ile uluslararası /ulusal standartlara ve düzenlemelere
uyuma karşı da hazırlıklı duruma geleceklerdir.
Ortaya çıkan katı/ sıvı/gaz atıklar mümkünse kaynağında azaltılarak, ilgili çevre mevzuatına uyum kolaylaştırılabilecektir. Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ile ürün kalitesinde ve üründe tutarlılığın yanı sıra, çalışma ortamında da
iyileşme sağlanabilecektir. Gerekli yerlerde süreç ve makine modifikasyonları yapılabilecektir. Bir kuruluşun başarısında en büyük role sahip olan çalışanların motivasyonu
artırılabilecektir.

TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ
DOĞRULTUSUNDA BENİMSENEN POLİTİKALAR
Türk sanayine sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yön vermek amacıyla aşağıdaki politikaların uygulanması benimsenmiştir:
• İklim değişikliğinin ve bu konuya ilişkin uluslararası
sözleşme ve protokollerin Türk sanayisine muhtemel etkileri belirlenecek ve buna göre Türk sanayisinin uluslararası
düzenlemelere uyum süreci tasarlanacaktır. Bu çerçevede
2012 sonrası iklim rejimine ilişkin uluslararası müzakere
süreçleri izlenerek ülkemiz şartlarına uygun pozisyon belirlenecektir.
• Düşük karbon ekonomisine ve sanayide temiz üretim
süreçlerine geçiş desteklenecek ve bu konuda bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Bu doğrultuda, sanayinin düzenli altyapı olanakları ile üretim yapmalarını sağlayan üretim bölgelerine taşınmaları teşvik edilecek, ayrıca
sera gazı emisyonlarının kontrolü sağlanacak, izlenecek
ve raporlanacaktır.
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gram and in the Annual Program in order to contribute to
and direct the actualization of the structural transformation
of the industry and the Turkish Industry Strategy Paper 2011
– 2014 (Towards the EU Membership) has been prepared
by the Ministry.
• The activities, which will be performed within the frame
of the harmonization with the EU legislation, of “minimizing the waste production, raw material use in the industry
production and recycling of the used materials, determining the conditions under which industrial activities likely to
cause high rates of pollution can be allowed and applying
measures to reduce and/or prevent the pollution by implementing the present best techniques, enabling the society to
participate in the process of license acquisition at the stage
of the establishment of industrial plants, disposing wastes
with the aim of preventing the industry based pollution within
the scope of the Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC directive, tackling the issues such as energy efficiency, raw material use, noise, accident prevention integrally,
controlling and reducing the pollution in the source, concentrating on the measures such as the recycling of wastes,
forming an effective coordination mechanism between different governmental institutions managing the permission
procedures and providing the permission from one hand,
improving the air quality and using more quality fuels, establishing a more effective monitoring and inspection network
and implementing the standards, forming a national plan regarding the trade of greenhouse emissions within the scope
of the compliance with the acquis on the climate change,
taking precautions to reduce the greenhouse amount arising
out of the industry, motor vehicles and heating, heating with
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• Temiz üretim ile örtüşen ve sürdürülebilr kalkınma,
ekonomik gelişim ve çevresel performansı birlikte ele alarak, iş mükemmelliği ile çevresel mükemmelliğe bir arada
odaklanan, kaynakların verimli kullanılması ve çevreyle
uyumlu üretim prensiplerinin benimsenmesi doğrultusunda, kaliteli ürün ve hizmet üretilmesi yoluyla işletmelerin
rekabet edebilme yeteneklerini artıran eko-verimlilik programlarının ülke genelinde uygulanması sağlanacaktır.
• Tüm çevresel eylem planlarına ilişkin olarak önümüzdeki dönemde yürürlüğe girecek düzenlemelerin uygulama süreçlerinin belirlenmesi amacıyla çevre mevzuatına
ilişkin Düzenleyici Etki Analizleri yapılacaktır. Sanayinin yapısal dönüşümünün gerçekleştirilmesine katkı sağlamak
ve yönlendirmek amacıyla gerek Orta Vadeli Programda,
gerek Yıllık Programda öncelikli olarak stratejik planlama
yaklaşımı benimsenmiş olup bu yaklaşım çerçevesinde,
Bakanlığımız tarafından Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi
2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru) hazırlanmıştır.
• AB mevzuatına uyum çerçevesinde gerçekleştirilecek
olan “atık üretiminin asgari düzeye indirilmesi, sanayi üretiminde zararsız hammadde kullanımı ve kullanılan maddelerin geri kazanımının sağlanması, yüksek oranda kirlilik
yaratabilecek endüstriyel faaliyetlere hangi şartlarda izin
verilebileceği belirlenmesi ve mevcut en iyi teknikler uygulanarak kirliliği azaltmaya ve/veya önlemeye yönelik tedbirler alınması, sanayi tesislerinin kurulma aşamasından
lisans alma sürecine kadar halkın katılımının sağlanması,
Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (IPPC yönergesi) kapsamında sanayi kaynaklı kirliliğin önlenmesi için atık
oluşumu ve bertarafı, enerji verimliliği, hammadde kullanımı, gürültü, kazaların önlenmesi gibi hususların bütünsel bir yaklaşımla ele alınması, kirliliğin kaynakta kontrolü,
azaltımı, atıkların geri dönüşümü gibi önlemlere yoğunlaşılması, izin prosedürlerini yöneten farklı kamu kurumları
arasında etkin bir eşgüdüm mekanizması oluşturulması
ve izinlerin tek elden verilmesinin sağlanması, daha kaliteli
yakıt kullanılması ve hava kalitesinin artmasının sağlanması, daha güçlü bir izleme ve denetleme ağı oluşturulması ve standartların uygulanmasının sağlanması, iklim
değişikliğine ilişkin müktesebata uyum kapsamında sera
gazı emisyonlarının ticaretine ilişkin ulusal plan oluşturulması, endüstriden, motorlu taşıtlardan ve ısıtmadan kaynaklanan sera gazı miktarını azaltmaya yönelik tedbirler
alınması, daha az enerji ile ısınma, daha az enerji tüketen
araçlarla uzun yol alma, daha az enerji tüketen teknoloji
sistemlerinin endüstriye entegre edilmesi, güneş/rüzgar
enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin artırılması ” faaliyetleri Bakanlığımız tarafından yürütülecektir.
• Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020) ,
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UCES) (2007-2023),
Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı
ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi belgeleri ile uyumlu
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less energy, travelling more with vehicles consuming less
energy, integrating the technological systems consuming
less energy to the industry, increasing the tendency to the
renewable energy sources such as the wind/solar energy”
will be carried out by our Ministry.
• Industry policies compliant with the National Climate
Change Strategy Paper (2010-2010), EU Integrated Environment Compatibility Strategy (UCES) (2007-2023),
Turkish National Action Plan for Combating Desertification and National Biological Diversity Strategy Papers
will be carried out. RESULTS and RECOMMENDATIONS
increase the importance of Turkish industry becoming a
part of the EU industry zone and compatibility with the
EU legislation. Companies not making production compliant with the legislation in question face the risk of restricted access to markets. It will be inevitable that the
competitive capacity of
the products manufactured in Turkey will be
dependent on the use
of environment friendly
production processes.
Additionally, the Turkish
Industry needs to accommodate the efficient
use of energy over the
course of fast growth.
Turkey has so far prepared its plans and
strategy regarding the
environment and initiated the implementations
in many fields. However,
the regulations to be
made regarding chemicals, climate change and the industrial pollution basically
concerning the industry strategy will have significant impacts on the competitive capacity of the industry. Sustainable growth of the industry in the next period is closely relevant to the reflection of the environment policies on
the energy policies. Technology change in the processes
of transformation into clean production turns the environment and energy technologies into sectors capable of
making significant investments. The employment created
only in the EU countries is remarkable. Development of
the said sectors in Turkey will be possible through effective implementation of the regulations especially in the
environment field. On the other hand, the low carbon
economies, which are expected to create new employment and market opportunities and aim at producing energy and raw materials in many sectors such as production, agriculture, transportation and power production by
using low emission technologies and thus ensuring the
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sanayi politikaları yürütülecektir. SONUÇ ve ÖNERİLER
Türk sanayisinin, AB sanayi alanının bir parçası haline
gelmesi, AB Çevre Mevzuatı’na uyumun önemini artırmaktadır. Söz konusu mevzuata uygun üretim yapmayan
şirketlerin ortak pazara erişimi, kısıtlı kalma tehlikesi ile
karşı karşıyadır. Türkiye’de üretilen ürünlerin rekabet gücünün çevreye duyarlı üretim süreçlerinin kullanılmasına
bağlı hale gelmesi yakın bir gelecekte kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca Türk sanayisi, hızlı büyüme süreci ile birlikte
enerjinin verimli kullanılmasını da sağlamak durumundadır. Türkiye bugüne kadar çevre konusunda plan ve stratejilerini hazırlamış ve birçok alanda uygulamalara başlamıştır. Ancak sanayi stratejisini temel olarak ilgilendiren
kimyasallar, iklim değişikliği ve endüstriyel kirlilik alanlarında önümüzdeki dönemde yapılacak düzenlemelerin,
sanayinin rekabet gücüne önemli etkileri olacaktır. Sanayinin önümüzdeki dönemde sürdürülebilir bir şekilde
büyümesi, çevre politikalarına ve bu politikaların enerji politikalarına yansıması
ile yakından ilişkilidir.
Temiz üretim süreçlerine geçişle teknoloji değişikliği, çevre
ve enerji teknolojilerini önemli düzeyde
yatırım yapılabilecek
sektörler haline dönüştürmektedir.
Temiz üretim sayesinde yalnızca AB
ülkelerinde yaratılan
istihdam
dikkate
değer ölçülerdedir.
Söz konusu sektörlerin Türkiye’de gelişmesi özellikle
çevre alanındaki düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Diğer taraftan,
yeni istihdam ve pazar fırsatları yaratması beklenen ve
amacı imalattan tarıma, ulaştırmadan elektrik üretimine
pek çok sektörde, düşük emisyonlu teknolojiler kullanılarak enerji ve hammadde üretilmesi ve böylece söz
konusu enerji ve hammaddelerin tüketildiği alanlarda
verimliliğin sağlanarak bu alanların atıklarının da geri
dönüşümünün en az düzeyde sera gazı emisyonu salımı ile gerçekleştirilebilmesinin sağlandığı düşük karbon
ekonomilerinin önümüzdeki dönemde en hızlı büyüyecek ekonomiler olması öngörülmektedir.
Bu doğrultuda, düşük karbon ekonomisi alanlarında (yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, düşük karbonlu
teknolojiler, endüstriyel ormancılık, bitkilendirme, verimli
toprak işleme yöntemleri vb.) faaliyet gösteren ve yeni
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effectiveness in fields in which the energy and raw materials in question are utilized and the wastes of these fields
are recycled through the minimum possible greenhouse
emission are predicted to be the fastest growing economies in the next period.
In this direction, support of the institutions operating in the
fields of low carbon economy (renewable energy, energy efficiency, low carbon technologies, industrial forestry, planting, effective soil cultivation methods etc.) and development
of new services and products, presentation of new business
models, creating new markets and new employment and
“green job” opportunities are expected to be ensured. The
sustainability of the growth will be accommodated by caring the compliance of the industry and environment policies.
Accommodation of social responsibility standards through
which production which is friendly to the human health and
environment rules in the industry.
Precautions to minimize the potential adverse effects of
the liabilities emerging from the conventions in which are
are party over the Small and Medium Sized Enterprises
through the transformation process strategies must be
taken while the full compliance with the EU environment
legislation is tried to be accommodated. Projects regarding the environment and climate change issues must be
encouraged and supports for the environment and energy
must be kept being applied. Management capabilities and
corporate competences of the Small and Medium Sized
Enterprises must be enhanced and studies aiming at enhancing the compatibility capacities of Small and Medium
Scaled Enterprises with relevant national and international
standards must be actualized. “Know-how” applications
including a responsible environment management must
be actualized.
In other words, it must be ensured that new techniques
and work programs are applied without applying a new
technology or process applications; production, process
and policies of the institutions are reviewed and the efficiency is enhanced. Clean technology applications such as
changing the production technology or the manufacturing
process, production inputs, final products and some of the
technologies such as the use of out of product materials
emerging during the production in the production areas and
in the process or improvement of the present ones must be
developed.
Within the scope of the clustering studies frequently being brought to the agenda of our country, a comprehensive
clustering policy covering the environment friendly and clean
production technologies must be prepared with the aim of
improving the competitive capacity of Turkey in international
markets and contributing to the economic, environmental
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hizmet ve ürün geliştiren kuruluşların desteklenmesi,
yeni iş modellerinin ortaya koyulması, yeni pazarların yaratılması ve yeni istihdam ve “yeşil meslek” imkanlarının
sağlanması beklenmektedir. Sanayi ve çevre politikalarının uyumu gözetilerek büyümenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Sanayide, insan sağlığına ve çevre kurallarına
uygun üretim yapılacak, sosyal sorumluluk standartlarının gözetilmesine önem verilmelidir.
AB’nin çevre alanındaki mevzuatıyla tam uyum sağlanmaya çalışılırken uyumun çevre ve iklim değişikliği
konularında taraf olduğumuz anlaşmalardan doğan ulusal yükümlülüklerin KOBİ’lerimiz üzerinde olası negatif
etkilerinin geçiş dönemi stratejileriyle en aza indirilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. Çevre ve iklim değişikliği
konularıyla ilgili projeler teşvik edilmeli, çevre ve enerjiye
yönelik destekler uygulamaya devam edilmelidir. KOBİ’lerin yönetim becerileri ve kurumsal yetkinlikleri geliştirilmeli ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uyum
yeteneklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Sorumlu bir çevre yönetimini içeren “knowhow” uygulamaları geliştirilmelidir.
Diğer bir ifadeyle, yeni bir teknoloji ya da süreç uygulamadan da mevcut olanlara yeni teknikler ve iş programlarının uygulanması, üretim, süreç ve kuruluşların
politikalarının gözden geçirilmesi ile verimliliğin artırılması sağlanmalıdır. İmalat teknolojisi ya da imalat sürecinin değiştirilmesi, üretim girdilerinin değiştirilmesi, son
ürünün değiştirilmesi, üretim sırasında oluşan ürün dışı
maddelerin üretim yerinde ve süreçte kullanılması gibi
bazı teknolojilerin değiştirilmesi ya da mevcut olanın iyileştirilmesi, şeklinde temiz teknolojileri uygulamaları geliştirilmelidir.
Diğer bir ifadeyle, yeni bir teknoloji ya da süreç uygulamadan da mevcut olanlara yeni teknikler ve iş programlarının uygulanması, üretim, süreç ve kuruluşların
politikalarının gözden geçirilmesi ile verimliliğin artırılması sağlanmalıdır. İmalat teknolojisi ya da imalat sürecinin değiştirilmesi, üretim girdilerinin değiştirilmesi, son
ürünün değiştirilmesi, üretim sırasında oluşan ürün dışı
maddelerin üretim yerinde ve süreçte kullanılması gibi
bazı teknolojilerin değiştirilmesi ya da mevcut olanın iyileştirilmesi, şeklinde temiz teknolojileri uygulamaları geliştirilmelidir.
Yine ülkemizin sıklıkla gündeminde yer alan kümelenme çalışmaları kapsamında, uluslararası piyasalarda Türkiye’nin rekabet edebilirliğini geliştirmek ve
Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimine katkı
sağlamak üzere çevreye duyarlı ve temiz üretim teknolojilerinin kullanıldığı kapsamlı bir küme politikası hazırlanmalıdır. Özellikle endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan
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and social development of Turkey. Training studies to increase the environmental awareness of all of the industrialists and enterprises must be popularized in order to prevent
the pollution arising especially from the industrial activities,
to protect the environment and to fulfil the legal responsibilities imposed by the environment legislation.
In order to enable the clean – sustainable consumption
and production to be considered as a behavior pattern in
Turkey, a policy including capacity, source, legal regulations and encouragement mechanisms and international
comparisons must be developed in the field of clean production by setting forth the present situation regarding
the clean production in Turkey. The industry sector is required to ensure the economic development by producing more while it is also required to find a solution for the
reduction of wastes emerging due to the production; in
other words, to sustain the development with an environment friendly perception.
The industrial approach in the new millennium is not only
having the liability of creating a healthy society but also developing sustainable production systems minimizing the
environmental negativities at the same time. Minimizing the
environmental negativities may be one of the most important responsibilities of businesses. Businesses must display
approaches which are sensitive to the environment in their
decisions regarding the production management in order
to fulfil these responsibilities and evaluate the production
function and the environment issues collectively. The future
lies behind clean production and consumption processes.
In line with the understanding of a sustainable society;
while investing in this field, it is necessary to focus on the industry in the medium and long term and the contribution of it
to the society not only on the solution of short term problems.

kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması ve sanayi kuruluşları tarafından çevre mevzuatını getirmiş olduğu yasal
sorumlulukların yerine getirilmesinin temini için tüm sanayicilerin ve işletmelerin çevre duyarlılığının artırılmasına
yönelik eğitim çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır.
Temiz- sürdürülebilir tüketim ve üretimin Türkiye’de
bir davranış biçimi olarak ele alınmasını Türkiye’de temiz
üretimle ilgili mevcut durumun ortaya konularak, kapasite, kaynak, yasal düzenleme, teşvik mekanizmalarının da
dahil olduğu, uluslararası uygulamaların karşılaştırılmasının da yer aldığı temiz üretim alanında bir politika oluşturulması gerekmektedir. Sanayi sektörü, bir yandan daha
çok üreterek, ekonomik gelişmeyi ve kalkınmayı sağlarken, diğer yandan, üretim sonucu ortaya çıkan atıkları
azaltmak için çare bulmak; başka bir deyişle gelişmeyi
çevre ile uyumlu sürdürülebilir bir anlayışla gerçekleştirmek durumundadır.
Yeni bin yılda endüstrideki yaklaşım, yalnızca sağlıklı bir
toplum yaratma yükümlülüğüne sahip olmak değil, aynı
zamanda da çevresel olumsuzlukları mininize eden sürdürülebilir üretim sistemlerini de geliştirmektir. Çevresel
olumsuzlukları en aza indirmek, işletmelerin toplumsal
sorumluluklarının belki de en önemlisidir. İşletmeler bu
sorumluluklarını yerine getirebilmek için üretim yönetimine ilişkin kararlarda çevre konularına duyarlı yaklaşımlar
göstermeli ve üretim fonksiyonu ile çevre konularını birlikte değerlendirmelidir. Gelecek temiz üretim ve tüketim
süreçlerinde yatıyor.
Sürdürülebilir bir toplum anlayışı doğrultusunda; bu alana yatırım yapılırken yalnızca kısa vadeli sorunların çözümüne değil, orta ve uzun vadede sanayiye, çevreye ve
toplumun geneline sağlayacağı katkıyı göz önünde tutmak
gerekiyor.

*Bu makale ilk olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın aylık yayın organı olan Anahtar Dergisi’nde (Nisan 2012 Sayı: 280)
yayımlanmıştır.
*This article was primarily published on Anahtar Magazine (April 2012 Issue: 280), the monthly media organ of the Ministry of
Science, Industry and Technology.
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Using steam
instead of cooking
in water
.............................................
Suda pişirme
yerine buhar kullanımı
Nicolas Trounce & Alexandra Londoño Baderschneider
Bühler AG

“90% less water, no investment in wastewater treatment, higher yield, lower maintenance and a
high degree of automation: the new Bühler process for manufacturing nixtamal corn flour for tortillas and tortilla chips meets the highest expectations.”
“%90 daha az su, atık su arıtımı için yatırım gerektirmeyen, daha yüksek verim, daha az bakım ve
yüksek derecede otomasyon: Bühler’in yeni prosesi, tortilla ve tortilla cipsleri için nixtamal mısır
unu üretiminde en yüksek beklentileri karşılıyor.”
Tortillas and tortilla chips made from nixtamal corn
flour are a firm feature on the menu in all Central American countries. Already the Aztecs made and ate corn
tortillas. It is hard to imagine the American cuisine
nowadays without tortillas. In North and Central America, more than 13 million tons of corn are processed
each year to produce nixtamal corn flour. Corn tortillas
have also conquered eating habits in other regions of
the world. Tortilla chips have actually made their mark
throughout the world. Currently, more than 1.3 million
tons tortilla chips are consumed worldwide.
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Nixtamal mısır unundan yapılan tortilla ve tortilla cipsleri bütün Orta Amerikalı ülkelerin menülerinde vazgeçilmez unsudur. Azteklerin bile mısır tortillaları yapıp yediği
biliniyor. Amerikan mutfağını ise artık tortillalar olmadan
düşünmek çok zor. Kuzey ve Orta Amerika’da, her sene
13 milyon tondan fazla mısır, nixtamal mısır unu üretmek
için işlemden geçiriliyor. Mısır tortillaları dünyanın diğer
bölgelerindeki yemek kültürlerinde de kendine yer bulmuştur. Tortilla cipslerin de dünya genelinde iz bıraktığı
söylenebilir. Günümüzde, dünya genelinde 1,3 milyon
tondan fazla tortilla cipsi tüketiliyor.
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ENERGY-INTENSIVE
Corn tortillas and tortilla chips are made from specially
treated nixtamal corn flour. In traditional production the
corn is cooked for several hours in water and burnt lime is
added before grinding. The nixtamal corn flour treated in
this way gives the finished tortillas and tortilla chips their
typical lime flavor. For the industrial production of tortilla flour, a great deal of water is therefore used – around
1500 liters for 1000 kilograms of nixtamal corn flour. The
added lime also contaminates this large volume of cooking water, which requires expensive reprocessing equipment to clean the wastewater.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
SOLUTION SOUGHT
In 2010, Bühler began to develop an environmentally
friendly manufacturing process for nixtamal corn flour for
tortillas. In the new process, the corn is no longer cooked
but simply steamed. The “Prime Masa Nixtamal” process
therefore uses around 90 per cent less water. Nor is any
wastewater produced in this way, which makes expensive reprocessing equipment superfluous. Nevertheless,
the Prime Masa process enables the production of tortilla
flour with its typical flavor, as well as high quality and yield.

ENERJİ AĞIRLIKLI
Mısır tortillaları ve tortilla cipsleri özel bir şekilde işlem
görmüş nixtamal mısır unundan yapılır. Geleneksel üretimde, mısır birkaç saat süreyle suda pişirilir ve öğütme
işleminden önce mısıra kalsiyum oksit (sönmemiş kireç)
eklenir. Bu şekilde işlem gören nixtamal mısır unu, tortilla
ve tortilla cipslerine o geleneksel kireç tadını verir. Tortilla ununun endüstriyel üretimi için büyük miktarda su
kullanılır (1000 kilogram nixtamal mısır unu için yaklaşık
1500 litre) Eklenen kireç de ayrıca bu büyük miktardaki
pişirme suyunu kirletir ve bu da atık suyun temizlenmesi
için yeniden-işleme ekipmanlarına ihtiyaç duyulmasına
sebep olur.

ARANAN ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜM
Bühler, 2010 senesinde, tortillalar için nixtamal mısır
ununa uygun çevre dostu bir üretim prosesi geliştirmeye
başladı. Yeni prosese göre, mısır suda pişirilmek yerine
buharda pişirilmeye bırakılıyor. Bu yüzden “Prime Masa
Nixtamal” süreci %90 oranında daha az su kullanıyor. Bu
şekilde hiç atık su ortaya çıkmıyor. Zaten bu da oldukça pahalı olan yeniden-işleme ekipmanlarını da gereksiz
kılıyor. Bu sayede, Prime Masa prosesi tortilla ununun
geleneksel tat, yüksek kalite ve kazanç ile beraber üretilmesini sağlıyor.

THE NIXTAMAL PROCESS
The Bühler process for the environmentally-friendly
production of tortilla flour is similar to that for manufacturing cereal flakes. The corn kernels are cleaned and
sterilized after intake. The corn kernels are conditioned
for preparation. To do this, the corn grits are moistened
with lime water and
finally steamed in
the steamer that is
central to the nixtamal process stage.
After steaming, the
corn grits are flaked
on the flaking roller
mill, then cooled and
dried. The resulting
corn flakes are finally
ground into fine nixtamal corn flour, which
is enriched accordingly with iron, vitamins or other ingredients as required by the consumer.
This nixtamal corn flour is then made into dough by adding water, to be processed into tortillas and tortilla chips.

NIXTAMAL SÜRECİ
Bühler’in tortilla ununu çevreyle dost bir şekilde üretme prosesi mısır gevreği imalatıyla benzerdir. Mısır taneleri alımdan sonra temizlenip sterilize ediliyorlar ve hazırlık için yumuşatılıyor. Bunu gerçekleştirebilmek için mısır
taneleri kireç suyu ile
nemlendirilir ve son
olarak nixtamal proses aşamasında buharda pişirilir. Buharda pişirme işleminden
sonra, mısır taneleri
valsli değirmende soyulur ve sonrasında
soğutulup kurutmaya
bırakılır. Son olarak,
mısır taneleri katkısız
nixtamal mısır ununa
dönüştürülür. Bu da
müşterinin
isteğine
göre demir, vitaminler veya diğer maddelerle zenginleştirilir. Elde edilen nixtamal mısır unu su eklenerek hamur
haline getirilir ve tortilla ya da tortilla cipsi olmak üzere
işleme alınır.

LESS WATER AND LESS ENERGY
The advantages of the new Bühler process for manufacturing tortilla flour are obvious. Instead of 1500 liters
of water for producing 1000 kilograms of flour, only 150
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DAHA AZ SU VE DAHA AZ ENERJİ
Bühler’in tortilla unu üretimi için uyguladığı yeni prosesinin avantajları çok açık. 1000 kilogram un üretmek
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liters are required. The
steaming process is also
shorter than the traditional cooking process, which
in turn leads to energy
savings.
The greatest advantage
of Bühler’s nixtamal process is that wastewater is
eliminated. No wastewater
means there is no need to
build and ultimately maintain wastewater cleaning
equipment.
Comparing
the equipment and operating costs for traditional
tortilla flour equipment
with production plant according to the Prime Masa Nixtamal concept also represents a clear financial advantage
for this process innovation. The investment costs are
similar, but the operating costs for the nixtamal equipment
are considerably lower (factor of 0.7) than for a traditional
plant.
The new process has other benefits besides the savings. The process runs very reliably and leads to higher
flour yield as well as consistent flour quality at a high level.

için 1500 litre su yerine sadece 150 litre
gerekiyor.
Buharda
pişirme süreci de geleneksel pişirme sürecine nazaran daha
kısa ve bu durum da
zamanla enerji tasarrufuna yol açıyor.
Bühler’in
nixtamal
prosesinin en güzel
avantajı atık suyun
giderilmesidir. Atık su
olmaması, atık su temizleme ekipmanının
kurulumuna
gerek
kalınmaması anlamına geliyor. Geleneksel
üretim tesisinde tortilla unu ekipmanları için gereken
malzeme ve maliyetini Prime Masa Nixtamal konseptiyle kıyaslayınca bu prosesin finansal olarak ne kadar
avantajlı olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yatırım
maliyetleri de bu miktara yakındır, ancak nixtamal ekipmanları için gereken işletme maliyetleri geleneksel bir
tesis maliyetine nazaran oldukça düşüktür (0.7 faktör).
Yeni prosesin tasarruf dışında da avantajları bulunuyor.
Proses hatasız bir şekilde işliyor ve daha fazla un kazancı yanında daha yüksek seviyede stabil un kalitesi
sağlıyor.

THE FLAVOR IS UNCHANGED
The most important factor, however, is that the new
process does not have any effect on the flavor of the
tortilla chips. Numerous tests and tastings with specialists and consumers have shown a uniform result: no difference from tortillas made from traditionally produced
nixtamal corn flour can be identified.
This year, the first large plant becomes operational in
the USA. Other providers of tortilla flour have also become aware of the new Bühler process and have already
successfully carried out tests in the Bühler Application
Center. A few customers from North America have also
indicated their interest in further plants being built. (bos)

Nixtamal
Corn was originally cooked on a fire. In Central America, ash was also added to the corn when cooking as a
flavor carrier. The ash provided the special flavor, which
is also characteristic of tortillas and tortilla chips made
of nixtamal corn flour today. The nixtamal description for
the new Bühler process for manufacturing nixtamal corn
flour derives from the two Aztec words ‘nixt’ and ‘damalli’
or ‘ash’ and ‘cooked corn’. The Nixtamal brand name
therefore stands for “corn cooked with ash”.
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TAT DEĞİŞMİYOR
Yine de en önemli faktör yeni prosesin tortilla cipslerinin tadı üzerinde hiçbir etkisinin olmamasıdır. Uzmanların ve müşterilerin gerçekleştirdiği birçok test ve tadım
denemeleri, üretilen nixtamal mısır unundan yapılmış
tortillalarda gelenekselin dışında bir tat olmadığını göstermiştir.
Bu sene ilk büyük tesis ABD’de işleme giriyor. Diğer
tortilla unu üreticileri de Bühler prosesinin çoktan farkına
vardılar ve Bühler Uygulama Merkezi’nde başarılı testler
gerçekleştirdiler. Amerika’dan birkaç müşteri de daha
fazla tesisin kurulumuyla ilgilendiklerini belirttiler.

Nixtamal
Mısır eskiden ateş üzerinde pişirilirdi. Orta Amerika’da
mısır pişirilirken tat verici olarak kül de eklenirdi. Kül,
günümüzde nixtamal mısır unundan yapılan tortilla ve
tortilla cipslerinin asıl özelliği haline gelen özel bir tat
sağlıyor. Bühler’in Nixtamal mısır unu üretimi için uyguladığı yeni prosesi Nixtamal, iki Aztek kelimesinden
türemiştir: kül ve pişirilmiş mısır anlamına gelen “nixt”
ve “damalli”. Bu yüzden Nixtamal marka ismi “kül ile
pişen mısır” anlamına gelir.
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Collaboration between Turkish Machine Manufacturers
and the biggest Industrial Association of Europe
....................................................................................................

Türk Makineciler ile Avrupa’nın
en büyük Sanayi Birliği’nden işbirliği
WDMA, the biggest industrial association of Germany and Europe and Machine Exporters Union
published a booklet that will guide to Turkish machine manufacturers in Industry 4.0 Sigmar
Gabriel, Federal Economy and Energy Minister of Germany, contributed to the booklet with an
article and drew attention to the important collaboration opportunities in Industry 4.0 and advanced technology.
Almanya’nın ve Avrupa’nın en büyük sanayi birliği olan VDMA ile Makine İhracatçıları Birliği Endüstri 4.0 alanında Türk makinecilerine yol gösterecek ortak bir kitapçık yayınladı. Kitapçıkta bir sunuş
yazısıyla yer alan Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel, iki ülke arasında enerji, Endüstri 4.0 ve ileri teknoloji alanında önemli işbirliği fırsatları olduğuna dikkat çekti.
WDMA, the biggest industrial association of Europe and
Germany that are the most important buyers of Turkish machinery exporters and Machine Exporters Union published
a booklet that will guide to Turkish machine manufacturers in Industry 4.0 with the occasion
of WIN Automation Exhibition that
started in Istanbul. Sigmar Gabriel,
Germany Federal Economy and Energy Minister who contributed to the
booklet with an article, emphasized
that Germany is the most important
trade partner of Turkey and the requirement to improve trade relations
between two countries further. Gabriel stated that this sector booklet will
be an extraordinary guide for Turkish
companies and drew attention to the
presence of important collaboration
opportunities between two countries
about Industry 4.0 and advanced
technology.
Reinhold Feste, Chairman VDMA,
stated that Germany is the biggest
buyer for Turkish machinery sector for
a long time and pointed out that the
German machinery sector displays
great efforts to implement Industry 4.0 vision and develop
innovative product concepts. Adnan Dalgakiran, Chairman
Machine Exporters Association drawing attention to the importance of Industry 4.0 for Turkish industry, underlined that
Turkey will experience revolutionary innovations with smart
factory systems and it has to keep up with the Industry 4.0
era and said “Innovations brought by Industry 4.0 concept
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Türk makine ihracatçılarının en büyük alıcısı konumunda olan Almanya’nın ve Avrupa’nın en büyük sanayi birliği olan VDMA ile Makine İhracatçıları Birliği, İstanbul’da
başlayan WIN Automation Fuarı dolayısıyla Endüstri 4.0
alanında Türk makinecilerine yol
gösterecek ortak bir kitapçık
yayınladı. Kitapçıkta bir sunuş
yazısıyla yer alan Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı
Sigmar Gabriel, Almanya’nın
Türkiye’nin en önemli ticaret
ortağı olduğuna ve iki ülke arasında ticari ilişkilerin daha da
güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gabriel, bu sektör rehberinin Türk şirketleri için olağanüstü bir yol gösterici olacağını
ifade ederek, iki ülke arasında
enerji, Endüstri 4.0 ve ileri teknoloji alanında önemli işbirliği
fırsatları olduğuna dikkat çekti.
Almanya’nın uzun yıllardan beri
Türk makine sektörünün en büyük alıcısı konumunda olduğunu
belirten VDMA Başkanı Reinhold
Festge ise Alman makine sektörünün, Endüstri 4.0 vizyonunu uygulamaya koymak ve inovatif
ürün konseptlerini geliştirmek üzere var gücüyle çalıştığını
belirtti. Endüstri 4.0’ın Türk sanayii için önemine her fırsatta dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan
Dalgakıran da Türkiye’nin akıllı fabrika sistemleriyle devrimci
yeniliklerin yaşanacağı Endüstri 4.0 çağını yakalamak zorunda olduğunun altını çizerek "Endüstri 4.0 anlayışının getirdiği
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should be used for introducing smart production systems,
reducing costs and increasing the efficiency rather than improving the consumption habits. As Turkish machine manufacturers, we believe that achieving this integration will be
the way to set higher standards in our economy. Therefore,
as a sector that has deep knowledge about the technological transformation in automation process of Turkey, we
develop different collaborations in the international arena.
This work produced in collaboration with VDMA, the biggest association in Germany representing 3100 engineering companies especially for WIN Automation Exhibition will
be an important guide for our sector. We will continue with
Turkish-German collaboration and this type of works serving as a model for our industry”.

yenilikleri sadece tüketim alışkanlıklarının artırılmasına yönelik değil, üretim sistemlerinin akıllanması, maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğinin artması için de kullanabilmeyiz. Türk
makinecileri olarak; ekonomimizi bir üst aşamaya geçirecek
anlayışın bu entegrasyonu sağlayabilmekten geçtiğine inanıyoruz. Bunun için de otomasyon süreçlerindeki teknolojik
dönüşümü Türkiye'de en iyi tanıyan sektör olarak, uluslararası alanda çeşitli işbirlikleri geliştiriyoruz. Almanya'nın her
türlü mühendislik ürününü üreten 3100 şirketini temsil eden
en büyük birlik olan VDMA ile WIN Automation Fuarı'na özel
olarak hazırladığımız bu çalışma da sektörümüz için önemli
bir kılavuz olacak. Türk-Alman işbirliğini, sanayimiz açısından da bir model olarak geliştirecek bu tür çalışmaları sürdüreceğiz" diye konuştu.

Turkish exporters
visit in Japan

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

Türkiye’deki ihracatçılar
Japonya’da
Pioneer food exporters of Turkey went to Japan in the
lead of Aegean Exporters Union in order to increase the
volume of exports. Exporters attended a trade fair organized on 8-11 March 2016 as Turkish National Trade
Mission and introduced many Turkish origin products
including pasta, legumes and bulgur to Japanese visitors. Sabri Unluturk, Coordinator President of Aegean
Exporters’ Union stated that they had a successful and
fruitful trade fair in Japan that meets substantial part of
the food demand with imports and achieving an annual
import volume of 60 billion dollars in food imports.35
Turkish companies/organizations including Pasta Bulgur Legumes and Vegetable Oils Promotion Group and
Sugary Products Promotion Group showed presence in
Turkish stand of 792 square meter.
Moiz Hemsi, President Aegean Grain Legumes Oily
Seeds and Products Exporters’ Union, stated that
grains, legumes and oily seeds exports holding the top
rank with 46 million dollar in the list of products exported by Turkey to Japan.
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Türkiye’nin önde gelen gıda ihracatçıları, Ege İhracatçı Birlikleri’nin öncülüğünde ihracatı arttırmak amacıyla
Japonya’ya gitti. 8-11 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen bir fuara Türkiye Milli Katılım Organizasyonu
olarak katılım gösteren ihracatçılar, makarna, bakliyat ve
bulgur gibi ürünlerin de aralarında bulunduğu birçok Türkiye menşeili ürünü Japon ziyaretçilerle buluşturdu. Ege
İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk,
gıda tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan ve
yıllık gıda ithalatı 60 milyar dolara ulaşan Japonya'da,
başarılı ve verimli bir fuar geçirdiklerini belirtti.
792 metrekarelik Türkiye standında Makarna Bulgur
Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nun da aralarında bulunduğu 35
Türk firma/kuruluş yer aldı.
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Moiz Hemsi, Türkiye'nin
Japonya'ya yaptığı gıda ürünleri ihracatında hububat,
bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının 46 milyon dolarlık
tutarla zirvede yer aldığını söyledi.
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Duru Bulgur promotes
Turkish Bulgur around
the world
.................................................

Duru Bulgur, Türk Bulgurunu
dünyaya tanıtıyor
Considering promotion of Turkish Bulgur around the world as a mission, Duru Bulgur continues
to promote Turkish bulgur. Duru Bulgur has participated in 60 international food exhibitions since
2007 and distributed 500 thousand books about bulgur.
Türk bulgurunu dünyaya tanıtmayı kendisine görev edinen Duru Bulgur, yurtdışında fuarlara katılarak, Türk bulgurunu tanıtmaya devam ediyor. 2007 yılından bu yana 60 uluslararası gıda fuarına
katılan Duru Bulgur, bulguru anlatan 500 bin adet kitap dağıttı.
Duru Bulgur participated in 60 international food exhibition
since 2007 and distributed 500 thousand books about in order to introduce Turkish bulgur. Duru Bulgur serves bulgur to
the visitors of the fairs participated and it participated 8 international exhibitions in the previous year in Germany, Brazil,
Dubai, Australia, China and Japan. Duru Bulgur serving bulgur
to visitors in the fairs participated cooks and serves bulgur in
accordance with the culinary culture of the relevant country.
Ihsan Duru, Chairman Duru Bulgur, stated that they assumed the mission of introducing Turkish bulgur to the rest
of the world and they prepared a book for bulgur in 20 different languages. Duru underlined that foreigners like Turkish bulgur due to its high nutritional values and flavour and
said “We can easily observe this by checking the volume
of sales and purchase orders received. We continue displaying effort to introduce bulgur to the rest of the world in
collaboration with countries like Japan and China”.
Duru Bulgur participated in 7 international exhibitions in
the previous years in Germany, Brazil, Dubai and Australia
and distributed 70 thousand books by promoting bulgur in
all of the exhibitions participated. Duru Bulgur has a busy
exhibition calendar for the year 2016 and continues to introduce Turkish bulgur by serving and distributing books.
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2007 yılından bu yana 60 uluslararası gıda fuarına katılan Duru Bulgur, Türk bulgurunu tanıtmak için 500 bin
adet kitap dağıttı. Katıldığı fuarlarda bulgur tadımı da
yaptıran Duru Bulgur, geçtiğimiz yıl, Almanya, Brezilya,
Dubai ve Avustralya, Çin ve Japonya’da uluslararası 8
fuara katıldı. Katıldığı fuarlarda bulgur tadımı da yaptıran
Duru Bulgur, bulguru o ülkelerin yemek kültürüne göre
pişiriyor ve sunuyor.
Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru,
tüm dünyada Türk bulgurunu tanıtmak gibi bir misyon
üstlendiklerini, bunun için 20 farklı dilde bulgur kitabı hazırlattıklarını söyledi. Türk bulgurunun besleyiciliği
ve lezzeti sayesinde yurtdışında çok sevildiğini belirten
Duru, “Yaptığımız satışlardan ve aldığımız siparişlerden
bu olayı çok rahat gözlemliyoruz. Bulguru dünyaya tanıtmak için Japonya, Çin gibi ülkelerle birlikte tüm dünyada
tanıtımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Geçtiğimiz yıl, Almanya, Brezilya, Dubai ve
Avustralya’da uluslararası 7 fuara katılan Duru Bulgur,
fuarların hepsinde tadım yaparak, 70 bin adet kitap dağıttı. 2016 yılında yoğun bir fuar takvimine sahip Duru
Bulgur, gerçekleştireceği tadım ve kitap dağıtımları ile
Türk bulgurunu tanıtmayı sürdürecek.
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Environment-friendly
packaging for
sustainable success

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

Sürdürülebilir başarı için
çevre dostu ambalajlar
Tasarist team that made a distinguished name with different packaging designs made remarks
on the changes and developments created by the environment-friendly packaging in the world of
brands.
Farklı ambalaj tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren Tasarist ekibi, çevre dostu ambalaj tasarımlarının markalar dünyasında meydana getirdiği değişim ve gelişim süreçlerine dair açıklamalarda
bulundu.
Tasarist team that is an effective power in emphasizing
the sustainable and innovative side of the brands with
its skills in packaging design draws attention with successful designs keeping up with the time and they made
remarks on the changes and developments created in
the world of brands by environment-friendly packaging
designs increasingly preferred with due to increased level
of awareness in the society.

GOOD DESIGN CRITERIA LIE BEHIND
ENVIRONMENT-FRIENDLINESS
Resan Ilhan, General Coordinator Tasarist, thinks good
design is about exhibiting responsibility about the environment and having power to create an influence on the target
group towards selecting recyclable alternatives. Ilhan draws
attention to the fact that brands using environment-friendly
packaging do not only attain a brand image attaching importance to the nature but also perceived as a brand with
environmental responsibilities and sensitivities. She states
that this situation provides substantial contribution about
the image of the brands in the eye of consumers.

ENVIRONMENTAL FACTORS INFLUENCE
THE PACKAGING DESIGNS
Ilhan said: “We get closer to the depletion point due to
the unlimited desires and needs of people that do not match
with the limited nature of energy and raw material resources. Therefore, it becomes compulsory to use designs that
minimize the packaging wastes and energy used during the
production of packaging”. Resan Ilhan, General Coordinator
Tasarist, stated that risks caused by environmental factors
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Ambalaj tasarımındaki yetkinliğiyle markaların sürdürülebilir ve inovatif yönünü öne çıkarmasında etkin güç
olan, zamanı yakalayan başarılı tasarımlarıyla dikkat çeken Tasarist ekibi, toplumda bilinç düzeyinin artmasıyla birlikte daha çok tercih edilir hale gelen çevre dostu
ambalaj tasarımlarının, markalar dünyasında meydana
getirdiği değişim ve gelişim süreçlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

İYİ TASARIMIN ÖLÇÜTÜ ÇEVREYE
DUYARLILIĞINDA GİZLİ
Tasarist Genel Koordinatörü Reşan İlhan, iyi bir tasarımı, çevreye duyarlılığı ve hedef kitlesini geri dönüştürülebilir alternatifleri seçme konusunda etkileyebilecek
güce sahip olması yönüyle ele alıyor. İlhan, çevre dostu
ambalaj kullanan markaların sadece doğaya önem veren
marka imajını elde etmediğini ayrıca sorumluluk sahibi
ve duyarlı bir marka olarak da algılandığına dikkat çekiyor. Bu durumun markaların tüketici gözündeki imajına
önemli derecede katkı sağladığını da belirtiyor.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER AMBALAJ
TASARIMLARINI ETKİLİYOR
İlhan: “İnsanların ihtiyaç ve isteklerinin sınırsız olması,
buna karşılık dünya üzerindeki enerji ve hammadde kaynaklarının oldukça sınırlı olması nedeniyle her geçen gün tükenmeye bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu durum artık ambalaj
atıklarını ve ambalajın üretimi sırasında kullanılacak enerjiyi
minimize edecek tasarımların kullanılmasını zorunluluk haline getiriyor” dedi. Çevresel faktörlerin etkisiyle meydana
gelecek tehlikelerin yadsınamaz gerçeklikte olduğunu ve
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are too real to overlook, this situation increases the awareness and responsibility of the society about the environment,
therefore trademarks started addressing such concerns as
an indicator of recognition of this situation.

CONTRIBUTION OF ENVIRONMENT-FRIENDLY
PACKAGING TO THE DESIGN PROCESS
She draws attention to the increased number of legislative
regulations aimed at waste management and protection of the
environment. It is impossible to expect packaging design sector remain unaffected in the presence of such developments.
As the demand for environment-friendly products increases,
producers and designers turn their faces to the use of raw materials facilitating recycling of the packaging. Brands that do
not produce their packaging from environment-friendly materials keep the packaging dimensions at minimal levels in order to
reduce the packaging waste and save from the energy. Musa
Celik, Creative Director Tasarist states that designers became
more professional about environment-friendly and sustainable
packaging with the increased awareness on this matter. He
draws attention to the fact that steel, single type designs have
been replaced with relatively unique, colourful designs making
difference and it became possible to see very challenging and
environment-friendly packaging examples among the participants and winners of many important design contests.

bu durumun toplumu bilinçli ve çevreye duyarlı hale getirdiği söyleyen Tasarist Genel Koordinatörü Reşan İlhan, ticari
markaların tüketiciler arasında yaygınlaşan bu durumun farkına vararak, cevap vermeye başladığını belirtiyor.

ÇEVRE DOSTU AMBALAJLARIN TASARIM
YARATIM SÜRECİNE KATKISI
Atık yönetimi ve çevre korumasına yönelik yasal düzenlemelerin geçmiş yıllara oranla oldukça arttığı gerçeği dikkat
çekiyor. Ambalaj tasarımı sektörünün de bu gelişmelere paralel olarak etkilenmemesi mümkün değil. Çevre dostu ürünlere talep arttıkça üretici ve tasarımcılar da ambalajlarda geri
dönüşümü mümkün kılan hammadde kullanımına yöneliyor.
Ambalajını çevre dostu maddelerden üretemeyen markalar
ise ambalaj boyutlarını mümkün olduğu kadar minimal tutarak
hem enerji tasarrufu sağlama hem de ambalaj atıklarını azaltma yolunu seçiyor. Tasarist Yaratıcı Yönetmeni Musa Çelik,
çevre dostu ve sürdürülebilir ambalajlara aşinalığın artmasıyla
tasarımcıların bu konudaki acemiliklerinden sıyrıldıklarını ifade
ediyor. Çelik, tek tip giden dizaynların, yerini çok daha özgün,
renkli ve fark yaratan tasarımlara bırakmaya başladığını, birçok önemli tasarım yarışmasının gerek katılımcıları gerekse de
kazananları arasında oldukça iddialı, iddialı olduğu kadar da
çevre dostu ambalaj örnekleri görmenin artık fazlasıyla mümkün olduğuna dikkat çekiyor.
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In Turkey, 635 thousand tons of pulses are sold unpacked
......................................................................................................

Türkiye’de 635 bin ton bakliyat açıkta satılıyor
Packaging Manufacturers’ Association reported that amount of foodstuff wasted due to non-compliant storage and sale conditions reaches to millions of tons every year and, in the Year of Pulses,
made warnings about the product packaging required for consuming healthy pulses.
Ambalaj Sanayicileri Derneği, uygun olmayan saklama, depolama ve satış koşulları nedeniyle her
yıl milyonlarca ton gıdanın çöpe gittiğini belirtti ve Bakliyat Yılı’nda sağlıklı bakliyat tüketimi için
ürünlerin ambalajlanmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.
Attaching high priority to the prevention of wastes in Turkey
in our era witnessing an imbalance between the population
increase and food production, Packaging Manufacturers’ Association made warning about healthy pulses consumption
in the Year of Pulses. Sadettin Korkut, Chairman Packaging
Manufacturers’ Association (ASD), made remarks and said
that, around the world, more than 800 million people are facing the reality of insufficient diet and the volume of foodstuff
wasted due to non-compliant storage and sale conditions
reaches to millions of tons every year. Point out that pulses
with rich nutritional contents are important resources in food
consumption, Korkut drew attention to the quantities wasted
due to unhealthy conditions although pulses are very durable
to store for extended periods.

PULSES MUST BE PACKED
TO PREVENT WASTES
Korkut stated that 1 million tons of pulses are produced
in Turkey and continued his words as follows: “Annual consumption of pulses is estimated
to be 1 million 50 thousand tons.
Approximately 35 percent of this
quantity is packed. In other words,
the volume of packed pulses sold
at supermarkets and stores is
lower than the half of consumption. Unfortunately, packaged
pulses were introduced late in
Turkey. Unpacked pulses are offered for sale in markets in large
containers or barrels or they can
be totally open. They are exposed
to dust and pests and customers
can touch the products. These are big hygiene problems.
More importantly, it becomes impossible to trace the product
origin. Contrary to the product labels, information given at
racks is not reliable and accurate. We believe unpacked sales
in markets correspond to 15% of total sales. Substantial part
of the remaining 50% of consumption is off the record sales.
That is the reason of our sensitivity and warnings.”
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Dünya nüfusunun hızla arttığı, gıda üretiminin ise bu hıza
yetişemediği çağımızda Türkiye’de israfla mücadeleyi gündeminin üst sıralarında tutan Ambalaj Sanayicileri Derneği,
Bakliyat Yılı’nda sağlıklı bakliyat tüketimi için uyarıda bulundu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut, dünyada
800 milyondan fazla insanın yetersiz beslenme gerçeğiyle yüz
yüze olduğunu, buna karşılık uygun olmayan saklama, depolama, satış koşulları nedeniyle her yıl milyonlarca ton gıdanın
çöpe gittiğini söyledi. Zengin besin değerine sahip bakliyatın
gıda tüketiminde önemli bir kaynak olduğunu belirten Korkut,
uzun süre bozulmadan saklanabilecek bu gıdanın sağlıksız
koşullar nedeniyle israf edildiğine dikkat çekti.

İSRAFIN ÖNLENMESİ İÇİN BAKLİYAT
AMBALAJA GİRMELİ
Türkiye’de 1 milyon ton bakliyat üretildiğini açıklayan
Korkut şöyle konuştu: “Yıllık bakliyat tüketimi 1 milyon
50 bin ton olarak hesaplanıyor. Bu miktarın yaklaşık
yüzde 35’i ambalaja giriyor.
Yani market ve bakkal raflarında satışa çıkan ambalajlı bakliyat miktarı tüketimin yarısının
bile çok altında. Türkiye maalesef ambalajlı bakliyatla geç
tanıştı. Açıkta satılan bakliyat
genellikle marketlerde kapaklı
büyük kutularda veya silindir varillerde satışa sunuluyor
veya tamamıyla açık olabiliyor.
Toz ve haşere ile temas edebiliyor, müşteri dokunabiliyor.
Bunlar hijyen açısından büyük
sorun. En önemlisi de ürünlerin menşei takip edilemiyor. Raf bilgisi ambalajlı ürünlerde olduğu gibi tüketiciyi güvenilir ve doğru biçimde aydınlatamıyor. Marketlerdeki açıkta satışın da yüzde 15 olduğunu tahmin
ediyoruz. Geriye kalan tüketimin yüzde 50’sinin büyük
bölümü kayıt dışıdır. Hassasiyetimizin ve uyarımızın sebebi de budur.”
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TURKEY DOES NOT HAVE OPTION
TO WASTE THE FOOD PRODUCED
ASD Chairman Korkut stated that each food consumer must
act with the awareness to prevent the wastage. “We do not have
option to waste the food produced” said Korkut and added: “We
would like to bring this issue onto the agenda with the occasion
of the International Year of Pulses; naturally, it is important to
produce this important food so we can meet the demand of our
country. But it is not enough. We must select the right packaging
in order to offer the product to the consumers in safe standards.
Turkey does not have option to waste the food produced. Food
products will not be wasted, they will end up on our tables when
the right packaging materials are used. Turkey is among the top
10 countries in pulses production. Targets such as introducing
the benefits of pulses, increasing the awareness and improving
the production and trade potential will be attached priority in the
International Year of Pulses using the motto ‘nutritious seeds for
a sustainable future’. Product packaging must be kept on the
agenda, public members must be enlightened and the importance of packaging must be told during these efforts.”
Emphasizing that unpacked products are not sold in the
developed countries, Kortkut said “Hygiene is the primary
principle of packaging production. Packaging allows products to be prepared in a hygienic environment without touching by human hands. Consumption of packed products
serve towards the goal of carrying products from field to the
tables through a safe food chain”.

TÜRKİYE’NİN ÜRETTİĞİ GIDAYI
ZİYAN ETME LÜKSÜ YOK
ASD Yönetim Kurulu Başkanı Korkut, her gıda üreticisinin
israfla mücadele bilinciyle faaliyet göstermesi gerektiğini kaydetti. “Beslenmek için ürettiğimiz gıdayı ziyan etme lüksümüz
yok” diyen Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası Bakliyat Yılı nedeniyle bunu özellikle gündeme getirmek istiyoruz;
bu kadar değerli bir besini üretip ülkemizin ihtiyacını karşılamak elbette önemli. Ama yetmez. Bu ürünü güvenli şekilde
tüketiciye ulaştırmak, bunun için doğru ambalajı seçmek de
gerekir. Türkiye’nin ürettiği gıdayı ziyan etme lüksü yok. Doğru
ambalaj gıda ürünlerinin çöpe değil sofralara gitmesini sağlar.
Türkiye, bakliyat üretiminde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında.
‘Sürdürülebilir gelecek için besleyici tohumlar’ sloganını kullanan Uluslararası Bakliyat Yılı çerçevesinde, bakliyatın faydalarının anlatılması, farkındalık yaratılması, üretim ve ticaretinin
artırılması gibi hedefler ön planda olacak. Tüm bu çalışmalar
sırasında ürünlerin ambalaja girmesi konusunu da gündemde
tutmalı, kamuoyu yaratmalı, önemini anlatmalıyız.”
Gelişmiş ülkelerde ambalajsız ürüne rastlanmadığını
vurgulayan Sadettin Korkut, “Ambalaj üretiminde hijyen
esastır. Ambalaj, ürünün tüketiciye kadar el değmeden
hijyenik ortamda hazırlanıp ulaşması anlamına gelir. Ambalajlı tüketim, ürünün tarladan sofraya güvenilir gıda zinciriyle taşınması hedefine katkı sağlar” dedi.
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The capacity and
marketing move
by Genç Değirmen
.........................................................................

Genç Değirmen’den
kapasite ve
pazarlama atağı
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Kerim SELEK, Genç Değirmen: “We, as Genç
Değirmen, have recently made two new investments. The first one of them is an investment for
welding robots in order to promote the production of main machines such as rollers and sieves
on the grinding part of mills. This is a highly important and considerable investment. Our second investment is an automatic painting unit.
Thanks to these two investments, we, as Genç
Değirmen, reached the level of producing approximately 350-400 rollers per year.”
Kerim SELEK, Genç Değirmen: “Genç Değirmen olarak yakın zamanda iki yeni yatırımımız
oldu. Bunlardan ilki değirmenlerin öğütme bölümünde bulunan vals ve elek gibi ana makinelerin üretimini kolaylaştıracak bir kaynak robotu yatırımı. Son derece büyük ve önemli bir
yatırım. İkinci yatırımımız ise otomatik boyahane ünitesi. Bu iki yatırım neticesinde, Genç
Değirmen olarak yılda yaklaşık 350 ile 400 arası
vals üretebilecek konuma geldik.”
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As being one of the leader companies in installing flour and
semolina production facilities, Genç Değirmen provides solutions for its consumers with turn-key projects since the beginning of the 2000s by its young team qualifying company’s
own name “Genç” which means "Young" in Turkish. Having
continuously renewed itself since the day it was established,
Genç Değirmen has recently succeeded some remarkable
investments in this regard.
We met up with Genç Değirmen Executive Board Member A.
Kerim SELEK at the 12. International Congress and Exhibition of “Global Trade and Milling Technologies” by Turkish Flour
Industrialists’ Federation and talked about Genç Değirmen's
new investments in its facilities. The company, which has already reached great success in production capacity and quality thanks to the new investments, gets prepared for a remarkable marketing move in order to convey its success to the rest
of the world. Now we will learn the details from SELEK.
Mr. SELEK, first of all, could you please give us some
information about your company Genç Değirmen? Today
you are under a new structuring, yet before stepping into
this topic, could you please tell us about your company?
Genç Değirmen was established in 1990. Having started to
actualize turn-key projects in the beginning of the 2000s, Genç
Değirmen made its actual breakthrough in the last 15 years.
In other words, while we were establishing small facilities with
2-3 rollers in 2000s, nowadays we have become a company
which can establish facilities with the capacity of 600 tons.
Today we continue to improve our technologies in our facilities located on 30000 square meter area. Nearly 95%
of our current team is comprised of young people; it just
matches up with our "young" company name. This fact
helps us to have both flexibility and ability to move fast.
Nowadays we try to increase our capabilities by combining
them with new investments.
Let’s talk about these investments. Could you tell us
about these investments
you realized to improve
production in 2017 and the
probably positive aspects
of them?
We, as Genç Değirmen, have
recently made two new investments. The first one of
them is an investment for
welding robots in order to
promote the production of
main machines such as rollers and sieves on the grinding part of mills. This is a
highly important and consid-
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Un ve irmik tesislerinin kurulumunda önde gelen firmalardan biri olan Genç Değirmen, tıpkı ismi gibi genç ve
deneyimli ekibiyle birlikte 2000’li yılların başından bu
yana anahtar teslimi projelerle müşterileri için çözüm
üretiyor. Kurulduğu günden bu yana sürekli kendini yenileyen Genç Değirmen, yakın zamanda da bu kapsamda
dikkat çekici bazı yatırımlara imza attı.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun “Global Ticaret
ve Değirmen Teknolojileri” konulu 12. Uluslararası Kongre ve Sergisi’nde bir araya geldiğimiz Genç Değirmen
Yönetim Kurulu Üyesi A. Kerim SELEK ile tesislerinde
yaptıkları yeni yatırımlarını konuştuk. Yeni yatırımlarıyla
hem üretim kapasitesinde hem de kalitede önemli başarılar elde eden firma, bu başarıyı dünyanın diğer bölgelerine de yaymak için önemli bir pazarlama atağına
hazırlanıyor. Detayları SELEK’ten alıyoruz.
Sayın SELEK, öncelikle firmanız Genç Değirmen hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Bugün yeni bir yapılanma içerisindesiniz, ancak buna geçmeden önce
firmanızı biraz tanıyabilir miyiz?
Genç Değirmen, 1990 yılında kuruldu. 2000’li yılların başlarında küçük anahtar teslimi projeler yapmaya başlayan
Genç Değirmen, asıl gelişimini ise son 15 yılda gerçekleştirdi. Yani 2000’li yıllarda küçük tesisler kurarken, şimdilerde 600 tonluk tesisler kurabilen bir firma haline geldik.
Bugün 30.000 metrekarelik tesislerimizde teknolojilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Birlikte çalıştığımız
ekibimizin neredeyse yüzde 95’i, Genç Değirmen ismiyle
de örtüşecek şekilde, genç bir ekipten oluşuyor. Bu da
bize hem esneklik hem de hızlı hareket etme kabiliyeti
sağlıyor. Tabi bu kabiliyetimizi şimdilerde yeni yatırımlarla
birleştirerek geliştirmeye çalışıyoruz.
Peki biraz da bu yatırımlarınıza dönelim. Bize, 2017 yılında üretimi geliştirmek adına yaptığınız bu yatırımlarınızdan ve size sağlayacağı artılardan biraz bahseder
misiniz?
Genç Değirmen olarak yakın zamanda iki yeni yatırımız oldu. Bunlardan ilki
değirmenlerin öğütme bölümünde bulunan vals ve
elek gibi ana makinelerin
üretimini
kolaylaştıracak
bir kaynak robotu yatırımı. Son derece büyük ve
önemli bir yatırım. Bu robota yaptığımız yaptırımın
amacı; hem insan faktörüne bağlı olarak ortaya
çıkabilecek kalitesizlik fak-
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erable investment. The reason of our investment for this robot
is to minimize the inferiority elements due to human factors
and to maximize the capacity. Now we carry out the welding
process of our products such as rollers and sieves by means
of this robot. In this regard, we achieve an increase in our production capacity and standardize our quality. Higher quality
was already among our main objectives. This robot helped us
to become much more successful with regard to producing
quality products.
Our second investment is an automatic painting unit. Its assembly process is still going on and it will be completed and
come into service in presumably a month or a month and a
half. This investment was also projected to support the increase in capacity. When we actually increased our production capacity, it was pretty necessary to increase the capacity our painting unit. With this investment, our total painting
unit capacity will be nearly 400 square meters. Furthermore,
this investment is also particularly important for increasing
the painting quality. Thanks to these two investments, we,
as Genç Değirmen, reached the level of producing approximately 350-400 rollers per year.
In this case, would it be possible to say that your marketing section will also be expanded?
Yes, indeed. As you already saw in our advertisements, now
we are opening up to South America. We already have a Brazilian partner. In cooperation with this partner, we endeavor
to enlarge our market capacity in South America. Meanwhile
we also have an initiative toward South Africa. Until now, our
market capacity in Africa continent was mostly limited to
North Africa; yet we are planning an expansion toward Central and South Africa. Within this regard, we have already
begun to take measures to increase our customer potential
and reach out to our targeted capacity.
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törlerini minimize etmek hem de kapasite artışı sağlamak. Artık üretimini gerçekleştirdiğimiz vals ve elek gibi
makinelerimizin kaynak işlemlerini bu robot vasıtasıyla
gerçekleştiriyoruz. Böylelikle hem üretim kapasitemizde
artış sağlamış hem de kaliteyi standartlaştırmış olduk.
Zira yüksek kalite zaten her zaman hedeflediğimiz ana
konulardan biriydi. Bu robot da yüksek kaliteli ürün imalatında bizi daha başarılı bir hale getirdi.
İkinci yatırımımız ise otomatik boyahane ünitesi. Şuan
montajı devam ediyor ve tahminen 1 ya da 1,5 ay gibi bir
sürede tamamlanarak hizmete girecek. Bu yatırım da,
kapasite artışını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.
Yani hâlihazırda imalat kapasitesini artırmışken, boyahane kapasitesini de artırmamız gerekiyordu. Bu yatırımla
birlikte toplam boyahane kapasitemiz yaklaşık günlük
400 metrekare olacak. Ayrıca boyama kalitesini arttırmak noktasında da bu yatırım son derece önemli. Bu iki
yatırım neticesinde, Genç Değirmen olarak yılda yaklaşık 350 ile 400 arası vals üretebilecek konuma geldik.
Bu durumda pazarlama kısmınızın da biraz daha genişleyeceğini söyleyebilir miyiz?
Evet, doğrudur. Tanıtımlarımızda da gördüğünüz gibi
şuanda Güney Amerika’ya açılıyoruz. Artık Brezilyalı bir
ortağımız da var. Bu ortağımızla birlikte Güney Amerika
pazarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Güney Afrika’ya yönelik bir açılımımız da var. Bugüne kadar
Afrika kıtasında pazar alanımız daha çok Kuzey Afrika
ile sınırlı kalmıştı, ancak şimdi Orta ve Güney Afrika’ya
doğru da bir açılım içerisindeyiz. Dolayısıyla müşteri potansiyelimizi artırmak ve hedeflediğimiz kapasiteye ulaşmak için şimdiden önlemler alıyoruz.
Peki, bugüne kadar kaç ülkeye ulaştınız ve kaç anah-

MILLER MAGAZINE

TECHNOLOGY PLATFORM • TEKNOLOJİ PLATFORMU

Well, how many countries that you have reached out
until now and how many turn-key project have you
accomplished? What is the number of your targeted
countries after this investment?
We, as Genç Değirmen, have done business in 46 countries
so far and delivered more than 250 turn-key projects. Our
international slogan is “Successfully completed more than
250 projects”. The Turkic Republics such as Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan are among our important marketing areas. Our company has 37 mills only in Uzbekistan.
For the North Africa region, we also do business with countries like Algeria. Nowadays, with the shrinking market rates,
we changed our target customers. We focus on the whole
America continent with both North and South America. For
this goal, we decided to start with South America and as
I mentioned before, we already got a partnership in South
America. We continue to work in order to open a showroom
in Brazil. It will be completed very soon and we will place our
machines. I have already mentioned that we also turn our
steps towards Central and South Africa.
Generally speaking, our objective is to carry our customer
portfolio to one step further. We would like to work with corporate companies and use our acquired knowledge and experience in this direction.
As far as we observed, you have some developments
with regard to the technology. Could you tell us your
new machine Treximat?
One of the impressive features of our new roller Treximat is its
automatic lubricating system. This lubricating system is not
an option specifically developed only for this machine. This
means that you will be able to lubricate all of the 30 rollers
from a single point in a mill with the capacity of 600 tons.
From now on, it is not necessary to send an operator near
every single machine. This definitely helps us to decrease
the costs of labor, production and maintenance. As the
machines are lubricated regularly, they will lead to far fewer
problems and this will decrease the possibility of a failure.

tar teslim proje kurdunuz? Bu yatırımdan sonra ulaşmayı hedeflediğiniz ülke sayısı nedir?
Genç Değirmen olarak şimdiye kadar 46 ülkede iş yaptık
ve 250’den fazla anahtar teslimi proje teslim ettik. Hatta uluslararası sloganımız da “Successfully completed
more than 250 projects”. Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi Türki Cumhuriyetler bizim için önemli pazarlama bölgelerinden. Sadece Özbekistan’da 37 değirmeni olan bir firmayız. Kuzey Afrika bölgesinde, Cezayir
gibi ülkelerde iş yapıyoruz. Ancak bugünlerde, pazarın
da biraz daralmasıyla birlikte, hedef pazarımızı değiştirdik. Şuanda Kuzey Amerika ve Güney Amerika olmak
üzere tüm Amerika kıtasına odaklandık. Buna da Güney
Amerika ile başlama kararı aldık ve az önce de belirttiğim gibi Güney Amerika’da bir ortaklık yaptık. Şuanda
Brezilya’da bir showroom açma çalışmalarımız devam
ediyor. Yakın zamanda hazır olacak ve makinelerimizi
yerleştireceğiz. Keza Orta ve Güney Afrika’ya yöneldiğimizi de az önce belirtmiştim.
Genel olarak hedefimiz, müşteri portföyümüzü bir üst sınıfa taşımak. Daha kurumsal firmalarla çalışmayı, bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve tecrübemizi bu doğrultuda
kullanmayı istiyoruz.
Gördüğümüz kadarıyla teknoloji anlamında da yenilikleriniz var. Bize yeni makineniz Treximat’ı da biraz
anlatır mısınız?
Yeni valsimiz Treximat’ın dikkat çekici yanlarından biri
otomatik yağlama sistemi. Bu yağlama sistemi, sadece
bu makineye özel geliştirilmiş bir opsiyon değil. Yani 600
tonluk bir değirmende 30 valsin hepsini bir noktadan
yağlayabiliyorsunuz. Her makinenin yanına bir operatör
göndermemize gerek yok. Bu da hem işçilik maliyetleri
hem üretim maliyetleri hem de bakım ve onarım masrafları açısından tasarruf sağlıyor. Çünkü düzenli bir şekilde yağlanan makineler, çok daha az sorun yaratacak ve
üretimin aksama ihtimalini düşürecektir.

The other important feature of Treximat is its user-friendly preventive maintenance system which contains speed, heat and
vibrations sensors. By virtue of this system, we can minimize
the faults stemming from operators. On the machine, there
is a panel to which these sensors are connected. When the
panel detects any non-standard speed, heat or vibration, it
gives a warning for 1 minute. Unless you perform an intervention within 1 minute, the system directly shuts down the
machine. Today, there is no other roller that has all of these
features in the world. So I can easily declare that this roller is
one of a kind in the world.

Treximat’taki bir diğer dikkat çekici nokta hız, sıcaklık ve vibrasyon sensörlerinden oluşan, kullanıcı dostu
önleyici bakım sistemi. Bu sistem sayesinde operatör
kaynaklı hataları minimize edebiliyoruz. Makinede, bu
sensörlerin bağlı olduğu bir panel bulunuyor ve bu panel, standart dışı herhangi bir hız, sıcaklık ve vibrasyon
durumu algıladığında 1 dakika boyunca uyarı veriyor.
Bu 1 dakika içerisinde makineye müdahalede bulunmazsanız, sistem makineyi doğrudan kapatıyor. Şuan
dünyada, bu özelliklerin hepsini birden barındıran bir
vals yok. O yüzden bu valsin dünyada tek olduğunu
rahatlıkla söyleyebilirim.

We see that you prefer red and black for your machine
designs. Do you specially prefer the color red or will

Makine tasarımınızda kırmızı ve siyah renk kullandığınızı görüyoruz. Kırmızı özel bir tercih mi, yoksa Genç
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Genç Değirmen undergo a transformation?
Yes, the face of our company is changing. From now on,
we will be known in the market as Genç Mill, not as Genç
Değirmen. In one or two years, we will completely remove
the part “değirmen” from our name. This means that Genç
Değirmen seeks to have a world-wide corporate identity. It
can easily be understood from the structure of our machine.
This is a particularly different machine; our objective is not
only to paint the machine or make it with only one color, but
we want to present completely different colors. The colors
red and black that you see here are our launching colors.
We will use the letter G as our logo and you already see
it on the top of the machine and it represents our brand.
Furthermore, it will be in a special and not frequently used
font. We see this process as a transition and renewal period for our company.

Değirmen bir dönüşüm mü gerçekleştirecek?
Evet, firma yüzümüz değişiyor. Artık piyasada Genç
Değirmen olarak değil, Genç Mill olarak anılacağız. Bir
ya da iki sene içerisinde ismimizden “değirmen” kısmını
tamamen kaldırmış olacağız. Yani Genç Değirmen dünya çapında bir firma kimliğine bürünmek istiyor. Zaten
makinemizin çizgilerinden de bu gayet anlaşılabilir. Bu
çok farklı bir makine; amacımız burada sadece makineyi boyamak ya da tek renge bürümek değil; tamamen
farklı renkler sunabilmek. Burada gördüğünüz siyah ve
kırmızı, bizim lansman rengimiz.
Makinenin üzerinde gördüğünüz ve firmamızı temsil
eden G harfini de, bundan sonra logo gibi kullanmayı
düşünüyoruz. Üstelik çok kullanılmayan özel bir fontla…
Bu süreci kendimiz için bir geçiş ve yenilenme olarak
görüyoruz.

After-sales and spare parts services must be a part of increasing your efficiency in the world. What do you do for this issue?
Yes, after-sales services are one of the important aspects of
this work. We are really advanced in this regard. For a considerable number of customers, we can give services at the
very same day. For the furthest point, our reaching time is
maximum 2 days. When we have so many mills in a region,
we directly open a workshop. For example, in 5 countries
like Uzbekistan, we already have workshops, stored spare
parts and a team of Turkish workers in order to intervene in
any case of breakdowns as soon as possible. In the event
of a technical failure, we provide service to our customers
from the closest zone. We also have ready machines in these
workshops. When it becomes necessary, we can change our
customer's machine with one of these machines in order to
solve the problem. This presents us a significant flexibility.

Dünyadaki etkinliğinizi arttırmanın bir parçası da servis ve yedek parça hizmeti olmalı. Bu konuda neler
yapıyorsunuz?
Evet, satış sonrası hizmet bu işin en önemli kısımlarından birisi. Biz bu konuda çok ileri seviyelerdeyiz. Müşterilerimizin önemli bir kısmında aynı gün servis veriyoruz, en uzak noktaya ulaşmamız ise 2 günü geçmiyor.
Çünkü değirmenlerimiz çok olduğu bölgede, doğrudan
atölye veya depo açıyoruz. Mesela Özbekistan gibi 5
ülkede, herhangi bir arıza durumunda hemen müdahale edilebilmek için atölyelerimiz, hâlihazırda stoklanmış
yedek parçalarımız ve Türk ekiplerimiz var. Bir teknik arıza durumunda, en yakın bölgeden müşterimize hizmet
sağlıyoruz. Aynı şekilde bu atölyelerimizde hazır makinelerimiz de mevcut. Gerektiğinde müşterimizin sorununu
çözmek için makinesini bu makinelerden biriyle değiştirebiliyoruz. Bu da bize önemli bir esneklik sağlıyor.

There is also the issue of training. You need to be able to use
the technology. Do you have any preparation about this issue?
How will you support your customers in terms of training?
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gerek. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Eğitim nok-
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We have a support procedure for this situation. For all of our
projects, after finishing the assembly, we bring the technical
personnel of the customer to Turkey. We train them at our
production centre. After this training, they have the chance
of applying what they have already learned. So, they become
familiar with the whole process. Upon completing this training, they can dismantle and reassemble every single part;
they also learn the adjustment of the machines very well.
What is your general objective in the worldwide market for the following term? Where do you see yourself?
Our current objective is to become efficient and prominent
in America continent. Just because today we are not wellknown in America and we want to change it. We would like
to increase our recognition and show our own quality, reach
more customers thanks to our after-sales services and of
course fulfil our increasing capacity with our current investments.
By the way, I would like to add that 90 percent of the Genç
Değirmen projects are made by steel construction. We both
produce and assemble these buildings. By virtue of this fact,
we complete the projects in very short time periods and avoid
the probable faults.
Well, with this system that you mentioned, how long
it takes to establish a turn-key facility with a capacity of 600-700 tons?
We can deliver a facility of 600 tons with its steel construction
building nearly in 8 months. This is considerably a short time.

tasında müşterilerinize nasıl destek sağlayacaksınız?
Bununla ilgili şöyle bir desteğimiz var; tüm projelerimizde, montaj bitiminde müşterinin teknik personelini
Türkiye’ye getiriyoruz. Kendi üretim merkezimizde eğitim
veriyoruz. Bu eğitimden sonra, devreye alma esnasında
öğrendiklerini uygulama şansı buluyorlar. Böylelikle tüm
makinelerle ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Her parçasını sökebilir, takabilir hale geliyor ve makinelerin ayar kısımlarını çok iyi bir şekilde çözmüş oluyorlar.
Genel olarak bundan sonraki süreçte dünya pazarındaki
hedefiniz nedir? Kendimizi nerede görmek istiyorsunuz?
Şu anki hedefimiz Amerika kıtasında yaygın ve etkin olabilmek ve firmamızın tanınırlığını artırmak. Çünkü hali hazırda
özellikle Amerika kıtasında çok büyük bir tanınırlığa sahip
değiliz. Hedefimiz bu bölgelerde tanınırlığımızı artırıp kendi
kalitemizi göstermek, satış sonrası hizmetlerle birlikte daha
fazla müşteriye ulaşabilmek ve tabi ki gerçekleştirdiğimiz
yatırımlarla artan kapasitemizi doldurmak.
Bu arada şunu da eklemek isterim; Genç Değirmen’in
projelerinin yüzde 90’ı çelik konstrüksiyon’dur. Bu binaların imalatını da, montajını da kendimiz yapıyoruz. Bu
sayede de hem projeleri çok kısa sürelerde tamamlıyoruz hem de hataları önlüyoruz.
Peki, bu sistemle 600-700 tonluk bir anahtar teslimi
tesis ne kadar sürede kurulabiliyor?
600 tonluk bir tesisi, çelik konstrüksiyon binasıyla birlikte 8 ay
gibi bir sürede teslim edebiliyoruz. Bu gerçekten kısa bir süre.
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HUBUDER
will enlighten
the season in May
......................................................................

HUBUDER,
Mayıs ayında yeni
sezona ışık tutacak

Gülfem EREN, HUBUDER: “The 3rd
Hubuder Conference about “Grain in
Turkey and the World towards 2016/17
Harvest” will be held in Ankara Crown
Plaza Hotel on 11-12 May. While foreign
speakers will deliver speeches about
their expectations on the harvest in
Black Sea, Europe, North America and,
in general, the world; speakers from
Turkey will share their remarks on Turkish flour industry, the projections on the
developments expected in Turkey and
the World and the outlook of the grain
production in Turkey by each region.”

Gülfem EREN, HUBUDER: "2016/2017 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünya’da Tahıl" konulu 3. Hubuder Konferansı, 11-12 Mayıs tarihlerinde Ankara Crown Plaza Otel’de gerçekleştirilecek. Konferansta yabancı konuşmacılar Karadeniz, Avrupa, Kuzey Amerika ve genel olarak dünyadaki hasada
ilişkin beklentilerini anlatırken; Türkiye’den katılan konuşmacılar da Türkiye un sanayii, önümüzdeki
dönemde dünya, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve bölge bölge Türkiye’deki tahıl üretimiyle
ilgili değerlendirmeler yapacaktır."
Gülfem EREN, President of Grain Suppliers Association
(HUBUDER) which was established for the purpose of
gathering grain suppliers under one roof and taking the
lead in practices that will serve to the benefit of grain
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Hububat ticareti ile uğraşan firmaları aynı çatı altında toplamak ve tahıl ticaretinde sektör ve ülke menfaatlerine
katkıda bulunacak uygulamalara öncülük etmek amacıyla kurulan Hububat Tedarikçileri Derneği’nin (HUBUDER)
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supply sector and our country, is the guest of our magazine this month. EREN stated that their members are local grain merchants, companies importing raw materials,
representatives of foreign companies operating in Turkey
and producers in flour, animal feed, pasta industry and
she states that they are planning to accelerate liberalizing
the grain market regulations that are subject to excessive
control of the state and spreading the product specific
commodity markets and licensed warehouse operations.

Başkanı Gülfem EREN, bu ay dergimizin konuğu oldu.
Üyeleri arasında yerel hububat tüccarları, hammadde ithalatı yapan firmalar, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı
firma temsilcileri ve un, yem, makarna sanayiinin önde
gelen üretici firmalarının yer aldığı belirten EREN, tahılda
fazlasıyla devlet kontrolü altında olan piyasa regülasyonlarının liberalleşmesi, ürün ihtisas borsaları ve lisanlı depoculuk uygulamalarının yaygınlaşması için faaliyetlerini
hızlandırmayı planladıklarını belirtiyor.

We talked about the roadmap of HUBUDER, the purpose
and targets of the series of conferences they organize
and the general outlook of grain production in Turkey with
Gülfem EREN who gives information about the “Grain in
Turkey and the World towards 2016/17 Harvest” which
will be held in Ankara on 11-12 May.

11-12 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan
"2016/2017 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünya’da Tahıl"
başlıklı konferansları hakkında da bilgiler aktaran Gülfem
EREN ile HUBUDER’in yol haritasını, düzenledikleri konferanslar dizisinin amacını ve hedeflerini, Türkiye’de hububat üretimine dair genel durumu değerlendirdik.

Ms. Eren, first of all, can you please give information about
your association? How many members do you have and
as an association, what are you activities in the sector?
Our association was founded officially on 2013 for the
purpose of representing grain supplier companies that
are important actors of the agriculture sector but did not
operate under the roof of an organization. Our association has 72 members.

Sayın Eren, öncelikle derneğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç tane üyeniz var ve bir dernek olarak
sektördeki faaliyetleriniz neler?
Derneğimiz, tarım sektörünün en önemli oyuncularından
olmasına karşın bir dernek çatısı altında faaliyet göstermeyen ve tahıl ticaretiyle uğraşan firmaları temsil etmek
amacıyla, resmi olarak 2013 senesinde kurulmuştur. Derneğimizin 72 üyesi bulunmaktadır.

Hubuder is a very young association but displays a
good progress. Can you please tell about the activities
you performed since the day you were established?
What improvements did you achieve since 2013?
Keeping its members informed about rapidly-changing
markets is one of the activities attached importance by
our association. Our members are instantly informed
about the legislative changes on customs and import
through TMO bulletins on the grain market. In addition,
monthly reports on developments in the international
markets are created and distributed by our association.

Hubuder çok genç bir dernek ancak hızla yol alıyor.
Mümkünse kurulduğunuz günden bu yana yaptığınız
çalışmalardan biraz bahseder misiniz? 2013 yılından
bu yana nasıl bir gelişme kaydettiniz?
Derneğimizin en önem verdiği hususlardan biri hızla değişen piyasalar hakkında üyelerini bilgilendirmektir. Tahıl
piyasalarıyla ilgili TMO bültenleri ile gümrük ve ithalatı ilgilendiren mevzuat gelişmeleri, üyelerimize anında duyurulmaktadır. Ayrıca uluslararası piyasalardaki gelişmelere
ait aylık raporlar da derneğimizce düzenlenerek dağıtılmaktadır.

Some of the activities of our association are GAFTA workshop organized in Çırağan Hotel in collaboration with
CLYDE&CO in order to give information to our members on
the international trade rules, conference on Grains in Turkey
and the world before the Harvest that is organized annually
on May with the participation of the executives from TMO
and foreign speakers as well as support provided for the International Grain Conference organized in Istanbul annually
on December for which our members receive a discount.

Derneğimizin faaliyetleri arasında; uluslararası ticaret
kuralları konusunda üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla
CLYDE & CO avukatlık firması ile Çırağan Otel’de düzenlenen GAFTA seminerini, TMO üst düzey yöneticilerinin ve yurt dışından konuşmacıların katılımıyla her yıl
Mayıs ayında hasat öncesi Türkiye ve Dünyada Hububat
Konferansı’nı, ayrıca her yıl Aralık ayında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Tahıl Konferansı’na desteğimizi ve
üyelerimize verdiğimiz indirimi sayabiliriz.

You will hold a conference on May. I believe, this will be
the third one. Can you please give information on this
conference? Where and when is it held, who attends?
This is the 3rd Hubuder Conference about “Grain in Turkey
and the World towards 2016/17 Harvest” and it will be held
in Ankara Crown Plaza Hotel on 11-12 May. We expect

Mayıs ayında bir konferansınız olacak. Sanırım bu yıl
üçüncüsünü yapıyorsunuz. Bize biraz bu konferans
hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman ve nerede yapılıyor, kimler katılıyor?
Konferansımız "2016/2017 Hasadına Doğru Türkiye ve
Dünya’da Tahıl" konulu 3. Hubuder Konferansı’dır ve
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approximately 250 persons to attend the conference where
foreign speakers will deliver speeches about their expectations on the harvest in Black Sea, Europe, North America
and, in general, the World; speakers from Turkey will share
their remarks on Turkish flour industry, the projections on
the developments expected in Turkey and the World and
the outlook of the grain production in Turkey by each region.
Our association’s goal is to set its direction in parallel
with the ideas and demands of our members and meet
the expectations of our members to the extent possible.
Therefore, we will hold an advisory council meeting during the conference. We are planning to hold these meetings semi-annually and create a function within the association for exchanging information with the members.
What would you like to say about the general objective
and target of this series of conferences? Who should
attend these conferences and what will be the contribution of these conferences for the attendants?
Objective of these conferences is to provide information to
the attendants on expectations for the new harvest, potential changes in the supply-demand balance and prices
particularly in the Black Sea Region, Europe Union and
North Africa. In addition, we attach particular importance
to the projections on foreign currency and financial markets
as the markets are affected by fluctuations in both Turkey
and the World. The presentation of TMO and speeches
to be delivered in the afternoon focus on the production
forecasts in Turkey. Thus attendants are provided with the
opportunity to have a complementary view on the new
harvest season. As our association focuses on all sectors
using grains such as flour, animal feed, egg, poultry meat,
biscuit and pasta sectors, it will be beneficial for all companies including the merchants, sector representatives and
companies offering surveillance, port and customs services so they can make plans for the next season.
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11-12 Mayıs tarihlerinde Ankara Crown Plaza Otel’de
gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 250 kişinin katılmasını öngördüğümüz konferansta yabancı konuşmacılar Karadeniz, Avrupa, Kuzey Amerika ve genel olarak dünyadaki
hasada ilişkin beklentilerini anlatırken; Türkiye’den katılan
konuşmacılar da Türkiye un sanayii, önümüzdeki dönemde dünya, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve bölge
bölge Türkiye’deki tahıl üretimiyle ilgili değerlendirmeler
yapacaktır.
Derneğimiz, üyelerimizin fikir ve talepleri doğrultusunda
kendine yön çizmeyi ve mümkün olduğu kadar üyelerinin beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir. Bu sebeple
konferans sırasında bir istişare kurulu toplantısı da gerçekleştireceğiz. Bu toplantıları senede iki kere yapmayı ve
üyeler ile bilgi alış verişi için dernek bünyesinde bir yapı
oluşturmayı planlıyoruz.
Genel olarak bu konferanslar dizisinin amacı ve hedefi
hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kimler bu konferansa
katılmalı ve bu konferansların katılımcılara sağlayacağı katkılar nelerdir?
Bu konferansların amacı, Karadeniz, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika başta olmak üzere dünyada yeni hasatla ilgili
beklentiler, arz talep dengelerinde ve fiyatlarda oluşabilecek olası değişikliklerle ilgili katılımcıları bilgilendirmektir.
Piyasaların hem Türkiye hem de küresel ekonomilerdeki
dalgalanmalardan etkilenmesi nedeniyle, döviz kuru ve
mali piyasalara ilişkin öngörülere ayrı bir yer veriyoruz.
TMO’nun sunumu ve konferansın öğleden sonraki konuşmaları, Türkiye’deki üretim beklentilerine odaklanıyor.
Böylece dinleyiciler yeni hasat sezonuna dair bütünleyici
bir değerlendirmeyi izleme fırsatına sahip oluyorlar.
Derneğimiz un, yem, yumurta, beyaz et, bisküvi, makarna
gibi tahıl kullanan bütün sektörlere hitap ettiğinden, tüccarların yanı sıra ilgili sektörlerin temsilcilerine ve gözetim, liman

MILLER MAGAZINE

INTERVIEW • RÖPORTAJ

Can you please give information on the operational
aspects of the grain trade in Turkey, activities and
roles of the suppliers in the sector? What is the share
of your members or suppliers from the private sector
in overall grain trade of Turkey?
Our members include local grain merchants, raw material
importers, representatives of foreign companies operating
in Turkey and enterprises offering services for these sectors
as well as the leading producer companies from the flour,
animal feed and pasta industry due to the aforementioned
reasons. We can say that almost all important companies
steering the grain trade are represented by our association.
Yet, Hubuder is the only independent non-governmental organization operating in the field of grain trade.

ve gümrük hizmetleri sunan tüm firmalara, gelecek sezona
ait planlama yapabilmeleri açısından yararlı olacaktır.

What is the position of Turkey in grain production? How
much of the products circulated in the grain supply chain
of Turkey are produced locally? Do you believe grains produced in Turkey meet the requirements and expectations?
This is, of course, dependent on the climate conditions
but Turkey’s grain production does not meet the internal
demand on normal years. However, Turkey’s flour, pasta,
poultry and egg exports have an important share in our
foreign trade. Unless unexpected product problems arise,
grain imports and exports in Turkey are equal. In my opinion, we should focus on the most advantageous products
in terms of climate and soil structure and analyse it extensively in consideration of the requirement for oily seeds
while determining the sufficiency of our production.

Türkiye, hububat üretiminde hangi düzeyde? Türkiye’deki tahıl ticaretine konu olan ürünlerin ne kadarlık
bir bölümü yurtiçinde üretiliyor? Ülkemizde üretilen tahıl ürünlerinin ihtiyacı ve beklentileri karşıladığını düşünüyor musunuz?
Elbette iklim şartlarına bağlı olmakla birlikte, Türkiye’nin tahıl üretimi normal senelerde iç tüketimini karşılamaktadır.
Ancak Türkiye’nin un, makarna, beyaz et ve yumurta ihracatı dış ticaretimizde önemli bir yer tutmaktadır. Beklenmedik üretim problemleri doğmadığı taktirde, Türkiye’de ithalat, ihracatın tahıl eşdeğeri miktarındadır. Kanaatime göre
üretimimizin yeterli olup olmadığını değerlendirirken, iklim
ve toprak yapısı itibariyle en avantajlı olduğumuz mahsüllere bakmak ve bunu yağlı tohumlar ihtiyacımızı da dikkate
alarak daha geniş bir analize tabi tutmak gerekir.

Üyeleriniz, tahıl piyasasının ne kadarlık kısmını temsil
ediyorlar?
Üyelerimiz arasında yerel hububat tüccarları, hammadde
ithalatı yapan firmalar, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firma temsilcileri ve bu sektörlere hizmet veren işletmelerin yanı sıra yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden ötürü
un, yem, makarna sanayiinin önde gelen üretici firmaları
da yer almaktadır. Tahıl ticaretini yönlendiren hemen tüm
önemli firmaların derneğimiz tarafından temsil edildiğini
söyleyebiliriz. Zira tahıl ticareti konusunda faaliyet gösteren tek bağımsız sivil toplum kuruluşu Hubuder’dir.

Can you please give information on projections for the
production in the new season? What are the production expectations for the new season, what do you
think about the current season in grain trade?
Rainfall on March, April and even May is so important for
Turkey, it can change the faith of the harvest. At present,
arid climate prevails in the Central Anatolia region and it
will have negative impact particularly on barley production. However, as I have stated before, it is early yet to
make a realistic forecast. Therefore, we organize our
conference on May when we have a clear understanding on expectations for the production. Although there
are certain speculations in the world that there will be
drought due to warm winter, we will need to see the climate conditions that will prevail from this point on.

Yeni sezon üretim beklentilerinden de biraz bahsedebilir miyiz? Yeni sezona dair üretim beklentileri neler,
tahıl ticaretinde nasıl bir sezon geçireceğimizi düşünüyorsunuz?
Türkiye açısında Mart, Nisan ve hatta Mayıs yağmurları
hasadın kaderini değiştirecek derecede önem taşımaktadır. An itibariyle İç Anadolu bölgesinin kurak gittiğini ve
bunun da özellikle arpa üretimini olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi şu anda gerçekçi
bir üretim değerlendirmesi yapmak için erken. O yüzden
konferansımızı üretim beklentilerinin daha netleştiği Mayıs
ayında yapıyoruz. Dünyada da sıcak geçen kış nedeniyle
kuraklık olacağına dair bazı spekülasyonlar olsa da, bundan sonraki iklim şartlarını görmemiz gerekiyor.

As an association, do you have an on-going project or
a project planned for the upcoming years?
Our association is planning to accelerate its operations
towards liberalizing the grain market regulations that are
subject to excessive control of the state and spreading
the product specific commodity markets and licensed
warehouse operations in close collaboration with TMO
and the relevant official authorities.

Özellikle bir dernek olarak, şu anda gerçekleştirilen
veya önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan herhangi bir projeniz var mı?
Derneğimiz, TMO ve ilgili kamu kurumları ile yakın işbirliği
içinde tahılda fazlasıyla devlet kontrolü altında olan piyasa
regülasyonlarının liberalleşmesi, ürün ihtisas borsaları ve
lisanlı depoculuk uygulamalarının yaygınlaşması için faaliyetlerini hızlandırmayı planlamaktadır.
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Growing interest
in new technologies
in the Caribbean
.........................................................................

Karayipler’de
yeni teknolojilere
ilgi artıyor
The Caribbean Millers’ Association (CMA) which comprises flour milling companies in Caribbean region represents 14 flour mills currently. With the aim of protecting the industry from unfair competition, developing
ideas to solve the problems of the industry across the
region and presenting a lobbying position, the Asso-
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Karlene NICHOLLS, CMA: “The population
of Caribbean region is increasing every year.
That will cause the flour consumption increase with population growth. In addition,
the older mills in the region will inevitably
look for better technologies, and so they will
look to upgrade their existing technologies.”
Karlene NICHOLLS, CMA:"Karayipler bölgesinin nüfusu her geçen yıl artıyor. Nüfus
artışıyla birlikte un tüketimi de artacaktır.
Ayrıca, bölgedeki eski fabrikalar kaçınılmaz olarak daha iyi teknolojiyi arayacak,
mevcut teknolojilerini güncellemeye özen
göstereceklerdir.”

Karayipler bölgesindeki un fabrikası şirketlerinden oluşan Karayip Değirmenciler Birliği (CMA), şu anda 12
un fabrikasını temsil etmektedir. Un endüstrisini haksız
rekabetten koruma, bölgedeki endüstrinin sorunlarını çözecek fikirler geliştirme ve lobi faaliyeti yürütmeyi
amaçlayan birlik, Karayipler'deki un şirketlerinin yeni
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ciation states that the milling companies in Caribbean
are increasingly more interested in new technologies.
Karlene NICHOLLS, the president of the Association,
is the guest of Miller Magazine in this issue. Nicholls
informed us about the Caribbean flour milling industry
in general, their foresight and expectations as an association.
Mrs. Nicholls, firstly could you please give us some information about Caribbean Millers Association? How
many members do you have and what are your activities as an association in the industry?
Incorporated on November 5, 1996, the Caribbean Millers’ Association (CMA) comprises of flour milling companies in Barbados, Belize, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaica, Puerto Rico,
St. Vincent & the Grenadines, Suriname and Trinidad
& Tobago. Membership for our association has been
extended to incorporate allied industries such as Feed
Mills, Bakeries and suppliers of milling equipment. We
currently have a membership of 14 flour mills. The aim
of the Association is to protect the flour milling industry from unfair competition, to develop and exchange
problem solving ideas across the region, to present a
regional lobbying position for negotiation with extraregional agencies.
Could you please give some information about Caribbean flour milling industry? What can you say about
the number of the mills, milling capacities, technology
usage level, and manufactured product groups?
Firstly, we only represent Caribbean Millers including
the French & Dutch Antilles. We are happy to say that
there is a new mill being constructed in St. Lucia. I can
say that all the mills in Caribbean supply in the main the
Island where they are located with some excess capacity. It is possible to say that the main raw material used
is Hard/Spring & Soft wheats.
How is the approach of the milling companies towards
the new technologies? Is there any increase in the recent milling and technology investments?
The milling companies in Caribbean are increasingly
more interested in new technologies. Among our members, now we have more than four mills which are new
constructions. They are less than 10 years old.
Do all of the mills in Caribbean and Central America
realize their production completely for the domestic
consumption? Are there any export activities of the
mills in Caribbean region?
Actually, most of the production is realized for domestic consumption. Of course, this is true except for the
neighboring islands that do not have a mill.
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teknolojilere artan şekilde ilgi duyduklarını belirtiyor. Birliğin başkanı Karlene NICHOLLS, Miller Dergisi'nin bu
sayıdaki konuğu oldu. Nicholls, Karayipler'deki un endüstrisi, birlik olarak öngörüleri ve beklentileri hakkında
bize bilgi verdi.
Sayın Nicholls, bize öncelikle Karayip Değirmenciler Birliği hakkında biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Kaç üyeniz var? Birlik olarak endüstrideki faaliyetleriniz nelerdir?
5 Kasım 1996'da kurulan Karayip Değirmenciler Birliği
(CMA), Barbados, Belize, Dominik Cumhuriyeti, Grenada,
Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaika, Porto Riko, Saint
Vincent ve Grenadine adaları, Suriname ile Trinidad ve
Tobago'daki un fabrikası şirketlerinden oluşmaktadır. Birliğimiz için üyeliği, yem fabrikaları ve fırınlar gibi birleşik sanayiler ile değirmen ekipmanları tedarikçilerini kapsayacak
şekilde genişlettik. Şu an 14 un fabrikası üyemiz bulunuyor.
Birlik olarak, un endüstrisini haksız rekabetten koruma,
bölgedeki sorunları çözecek fikirler geliştirme ve fikir alışverişinde bulunma, bölge dışından acentelerle yapılacak
pazarlıklara yönelik lobi faaliyeti yürütmeyi amaçlıyoruz.
Karayipler'deki un fabrikası endüstrisi hakkında biraz
bilgi verebilir misiniz lütfen? Fabrikaların sayısı, bunların kapasiteleri, teknolojiyi kullanım düzeyleri ve üretilmiş ürün grupları için neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle, Fransa ve Hollanda Antilleri de dahil olmak üzere sadece Karayipler'deki un fabrikalarını temsil ediyoruz.
St. Lucia'da yeni bir un fabrikasının kurulmakta olduğunu
söylemekten mutluluk duyuyoruz. Karayipler'deki tüm un
fabrikalarının, bulundukları ana adada kapasitelerini biraz
aşan oranda un sağladıklarını söyleyebilirim. Kullanılan
ana hammaddenin, durum ve yaz buğdayları ile yumuşak
buğdaylar olduklarını söylemek mümkündür.
Un fabrikalarının yeni teknolojilere yaklaşımları nasıldır? Fabrika ve teknoloji yatırımlarında son zamanlarda herhangi bir artış yaşandı mı?
Karayipler'deki un şirketleri yeni teknolojilere artan şekilde
ilgi duyuyor. Üyelerimiz arasında, yeni yapılara sahip dörtten
fazla fabrika bulunuyor. Bunların geçmişi 10 yıldan az.
Karayipler ve Orta Amerika'daki fabrikaların tümü iç tüketime yönelik mi üretim yapıyor? Karayipler bölgesindeki fabrikalar ihracat faaliyetlerinde de bulunuyor mu?
Aslında üretimin çoğu iç tüketim için yapılıyor. Elbette, bu,
un fabrikası bulunmayan komşu adalar için geçerli değil.
Karayipler bölgesindeki hammadde düzeyi nedir?
Un fabrikalarında işlenen hammaddenin ne kadarı bu
bölgede üretiliyor, ne kadarı ithal ediliyor? İthalat için
hangi ülkeleri tercih ediyorsunuz?
Bilindiği gibi, buğday Karayipler'de yetişmiyor. Tamamı
diğer bölgelerden ithal ediliyor. Bu, Karayipler'deki fabri-
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What is the level of raw
material in Caribbean region? How much of the
raw material processed in
the mills is produced in this
region, and how much of it
imported? Which countries
do you prefer for the imports?
As it is known, wheat is not
grown in the Caribbean. It is
100% imported from other
regions. That means any of
the raw material processed
in Caribbean mills is produced outside this region.
We can say that mainly USA
and Canada is preferred for
wheat imports.
Could you please give
some information about
flour consumption amount and consumption culture of
Caribbean region? For instance; for which food products the flour is used and how is it consumed? What
are the preferences of your consumers in bakery product consumption?
Per capita flour consumption in the region is 100lb per
year. It is the average rate. Regarding the consumption habits and most preferred products, I can say that
bread, roti which is a kind of flat bread and dumplings
are the main products. As well as these products, crackers and biscuits are highly consumed too.
What do you think about the future development of
Caribbean region in terms of both the improvement of
the milling industry and consumption amounts, and
preferences of Caribbean? What are your future expectations about your industry?
The population of Caribbean region is increasing every
year. That will cause the flour consumption to increase
with population growth. In addition, the older mills in the
region will inevitably look for better technologies, and so
they will look to upgrade their existing technologies.
What do you aim in order to strengthen the position of
your industry throughout the world in the future?
As I mentioned before, we do not want the flour milling industry be involved in unfair competition. It is one of our targets to
keep the industry away from unfair competition. Also, we are
aiming to create new solutions to existing or potential problems in the region and to exchange ideas among our members. Presenting a regional lobbying position for negotiations
with extra-regional agencies is also among our targets.
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kalarda işlenen her hammaddenin bu bölge dışında üretildiği anlamına geliyor. Buğday ithalatında çoğunlukla
ABD ve Kanada'nın tercih edildiğini söyleyebiliriz.
Karayipler bölgesinde un tüketim miktarı ile tüketim
kültürü hakkında biraz bilgi verebilir misiniz lütfen?
Örneğin, un hangi yiyecek ürünlerinde kullanılıyor ve
bunlar nasıl tüketiliyor? Fırın ürünlerinin tüketiminde
tüketicilerinizin tercihleri nelerdir?
Bölgede kişi başına un tüketimi yılda 45.36 kg'dır. Bu ortalama değerdir. Tüketim alışkanlıkları ile tercih edilen ürünlere
gelince, ekmek, bir tür ince ekmek olan roti ile hamur tatlılarının başlıca ürünler olduklarını söyleyebilirim. Bu ürünlerden
başka, kraker ve bisküviler de oldukça fazla tüketilmektedir.
Hem un endüstrisi hem tüketim miktarları bakımından
Karayipler bölgesinin gelecekteki kalkınması ve Karayiplilerin tercihleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Endüstriniz ile ilgili beklentileriniz nelerdir?
Karayipler bölgesinin nüfusu her geçen yıl artıyor. Nüfus artışıyla birlikte un tüketimi de artacaktır. Ayrıca, bölgedeki eski
fabrikalar kaçınılmaz olarak daha iyi teknolojiyi arayacak,
mevcut teknolojilerini güncellemeye özen göstereceklerdir.
Gelecekte endüstrinizin dünyadaki pozisyonunu güçlendirmek için ne hedefliyorsunuz?
Daha önce sözünü ettiğim gibi, un fabrikası endüstrisinin haksız rekabete bulaşmasını istemiyoruz. Bu endüstriyi haksız rekabetten uzak tutmak hedeflerimizden biridir. Ayrıca, bölgedeki
mevcut veya potansiyel sorunlara yeni çözümler geliştirmeyi ve
üyelerimiz arasında fikir alışverişinde bulunmayı hedefliyoruz.
Bölge dışından acentelerle yapılacak pazarlıklara yönelik böl-
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As especially an association, do you have any projects for your industry that are being realized right now
or will be realized in the coming years?
Yes, we have. We are planning to be integrated with
the other Caribbean Associations which are related with
our industry. Caribbean Poultry Association would be
an example of this.
Finally, what would you like to add about your association and the flour milling industry in your country?
I can say that we have fostered a very competitive yet
cordial relationship for the past 20 plus years. Last
month we had our 19th Annual General Meeting (AGM)
in Montego Bay, Jamaica and it was one of the highest attended in years. We had our newest associate
members joining us. There were repeated calls for the
CMA and the Caribbean Poultry Association (CPA) to
join in some collaborative effort to strengthen our voices
in policy making at the regional level which will be taken
into consideration. The 20th AGM is scheduled to be
held in Puerto Rico and we are very excited about it.
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gesel lobi faaliyeti yürütmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Özellikle bir birlik olarak, endüstriniz için şu anda gerçekleştirilmekte olan veya önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek projeleriniz var mı?
Evet, var. Endüstrimizle ilgili olan diğer Karayip birlikleriyle
entegre olmayı planlıyoruz. Karayipler Kümes Hayvancılığı
Birliği (CPA), bu birliklere örnek olarak verilebilir.
Son olarak, birliğiniz ve ülkenizdeki un endüstrisi hakkında neler eklemek istersiniz?
Geçen 20 yılda bir hayli rekabetçi, bir o kadar da sıcak ilişki geliştirdiğimizi söyleyebilirim. Geçtiğimiz ay, Jamaika'nın
Montego Körfezi'nde 19. Yıllık Genel Toplantı'mızı (YGT) düzenledik. Bugüne kadar katılımı en yüksek toplantılardan biri
oldu bu. Bu toplantıda, şu anki en yeni üyelerimizin bize katılmalarını sağladık. Bölgesel düzeyde politika geliştirmede
dikkate alınacak görüşlerimizi güçlendirmemiz için, CMA ile
CPA'nın ortak bir çabada bir araya gelmesi yönünde sürekli
çağrılar yapıldı. 20. YGT'yi Porto Riko'da düzenlemeyi planladık. Şimdiden çok heyecanlıyız.
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Methods to apply
for producing
healthy bread
................................................

Sağlıklı ekmek
üretiminde izlenecek
uygulamalar

Fethullah ŞEVGİN
Şevsan Un San. Tic. A.Ş.

“Especially wheat seeds, fertilizers and agricultural pesticides must be selected in consideration
of the human health in order to produce healthy bread. Wheat and flour must be transported in
bulk trailers, supplier inspections must be made binding and compulsory by virtue of laws.”
“Ekmeğin sağlıklı olabilmesi için öncelikle üretilen buğdayların tohumları başta olmak üzere, kullanılan gübre ve zirai ilaçların insan sağlığı dikkate alınarak seçilmesi gerekir. Buğday ve un silobas
araçlarla nakledilmeli, tedarikçi denetimi de yasalarla bağlayıcı ve zorunlu hale getirilmelidir.”
Natural, organic or nature identical food products
without any adverse effects during or after consumption for nutritional purposes that improve the sustainable living quality by establishing stability about human
health with the nutritious ingredients.

Beslenme amacı ile tüketildiğinde ya da tüketildikten
sonra herhangi bir olumsuz etkisi olmayan, içerdiği besin
maddeleri ile insan sağlığını istikrarlı hale getirerek sürdürülebilir yaşam kalitesini yükselten doğal, organik ya da
doğala özdeş besin maddelerine sağlıklı gıda denir.

Flour is one of the most frequently consumed foodstuff. Unless there are exceptional cases, people consume flour products multiple times in one day. Bread
and pastry are the most important flour products. Especially wheat seeds, fertilizers and agricultural pesticides
must be selected in consideration of the human health
in order to produce healthy bread. The exposure of
wheat to toxic pesticides containing toxins must be prevented through biological control that can be introduced
instead of chemical controls against wheatworms.

Toplumun en çok tükettiği besin maddelerinden biri de
undur. İstisnai durumlar hariç, insanlar günde birkaç kez
un ile üretilen ürünleri tüketmektedirler. Bunların başında
ekmek ve ekmek çeşitleri gelmektedir. Ekmeğin sağlıklı olabilmesi için öncelikle üretilen buğdayların tohumları
başta olmak üzere, kullanılan gübre ve zirai ilaçların insan
sağlığı dikkate alınarak seçilmesi gerekir. Ekin tarlalarında
buğday zararlılarına karşı ilaçlı mücadele yerine biyolojik
mücadele yapılarak buğdayların toksin içeren zehirli ilaçlarla teması engellenmelidir.
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HYGIENE IN TRANSPORT
AND STORAGE OF FLOUR
Hygiene and sanitation rules must be attached importance by showing ultimate care during the storage and transport of the wheat until delivery to the
flour factories. Wheat silos must be protected against
wheatworms and rodents through biological means
and chemicals containing toxins should not be used in
the silos. Sanitation rules must be followed during the
transport of wheat in consideration of contamination
possibility of wheat with hazardous chemical harmful
to human health. In our country, many raw materials
and products are transported in special vehicles but
the present transportation practices about bread, flour
and wheat far from hygiene and sanitation rules do not
suit to modern Turkey. People must be offered healthy
food products using modern technology in parallel with
the present day’s conditions in the transport of wheat,
flour and bread.
Therefore wheat and flour must be transported in
special bulk trailers. Enterprises consuming flour above
the limits to be determined by the official authorities
must be required to use special bulk trailers. Contamination with the flour must be prevented by using
3-layer Kraft paper bags instead of synthetic bags. It is
thought-provoking that flour, a product closely related
with human health, is stocked and carried in synthetic
bags while unrelated products like cement, plaster and
lime are protected very well.

INSPECTION IS A MUST FOR HEALTHY FLOUR
Healthy bread is produced from healthy flour; healthy
flour is produced by using wheat that does not contain
any substances harmful to human health. Raw material prices must be paid attention and flour products
sold at low prices must be inspected very well in terms
of human health. At present, the prices of common
wheat vary from 0.90 to 1.05 TL. Coarse wheat is sold
at prices varying between 0.80 and 0.85 TL. There is
also unclassified wheat that does not meet quality requirements and is not sold in TMO and Grain Markets
and it is almost certain that such products are harmful
to human health due to foreign particles and pesticide
residues they contain. These are sold illegally at prices
varying from 0.65 to 0.70 TL.
Average price of the blended flour sold by companies attaching importance to human health is around
1.02 TL. One bag of the flours they produce is sold
for 64 TL to 68 TL. Some companies that do not care
about human and social health, hygiene and sanitation
rules, good trade practices use low quality wheat sold
for 0.70 TL in their blends and offer one bag of flour
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UNUN TAŞINMASI VE
DEPOLANMASINDA HİJYEN
Üretilen buğdayların un fabrikalarına intikaline kadar
depolanması ve taşınması aşamasında azami özen gösterilerek hijyen ve sanitasyon kurallarına önem verilmelidir.
Buğday siloları, buğday zararlıları ve kemirgenlere karşı
biyolojik yollarla korunmalı, silolarda toksin içeren ilaçlar kullanılmamalıdır. Buğdayın nakliyesi yapılırken insan
sağlığına zararlı kimyasal maddelerin buğdaya bulaşma
ihtimali göz önünde bulundurularak sanitasyon kurallarına dikkatle uyulmalıdır. Ülkemizde birçok hammadde ve
ürün kendine has özel araçlarla nakledilirken ekmek, un
ve buğdayın açıkta, hijyen ve sanitasyon kurallarından
uzak bir şekilde taşınması günümüz Türkiye’sine kesinlikle yakışmamaktadır. Güvenli gıda bağlamında buğday,
un ve ekmeğin taşınması hususunda, günün şartlarına
uygun modern teknoloji kullanarak insanlara sağlıklı gıda
sunulmalıdır.
Bu bağlamda buğday ve un silobas araçlarla nakledilmelidir. Yetkili kurumların belirleyeceği limitlerin üzerinde
un tüketen işletmelere un silosu kullanma zorunluluğu
getirilmelidir. Sentetik un çuvalları yerine 3 katlı kraft kâğıt
çuvallar kullanılarak una dışarıdan bulaşmanın önüne geçilmelidir. Çimento, alçı ve kireç gibi gıda ile alakası olmayan maddeler çok iyi korunurken insan sağlığını yakından
ilgilendiren unun sentetik çuvallarda stoklanıp saklanması
çok düşündürücüdür.

SAĞLIKLI UN İÇİN DENETİM YAPILMALI
Sağlıklı ekmek sağlıklı undan elde edilir; sağlıklı un ise
insan sağlığı bakımından hiçbir zararlı madde taşımayan
buğdaylardan elde edilir. Hammadde fiyatlarına dikkat
edilmeli, düşük fiyata satılan unlarda insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek unsurlar aranmalıdır. Günümüzde
ekmeklik buğday çeşitleri 0,90 ile 1,05 TL arası değişmektedir. Yemlik buğdaylar ise 0,80 ile 0,85 kuruş arasında alıcı bulmaktadır. Bir de hiçbir vasfa sahip olmayan,
TMO ve Hububat Borsalarında işlem görmeyip barem
dışında kalan buğdaylar vardır ki içerdiği yabancı madde
ve böcek kalıntılarından dolayı insan sağlığına zararlı olacağı kesindir. Bunlar da 0,65 ve 0,70 kuruşa el altından
satılmaktadırlar.
Toplumun sağlığına önem veren firmaların paçal ortalamaları 1,02 TL civarındadır. Ürettikleri unların çuvalı 64 TL
ile 68 TL arasında satılmaktadır. İnsan ve toplum sağlığını
hiçe sayarak hijyen ve sanitasyon kurallarından uzak, ticari ahlaktan mahrum bazı işletmeler barem dışında kalan
0,70 kuruşluk buğdayları paçallarında bolca kullanarak
unun çuvalını 54 TL ile 58 TL arasında piyasaya sürmektedirler. Bu unların ekmek olabilme yeteneği zayıf olduğu
için, un üreten işletmecinin ya da unu kullanan ekmek
fabrikasının yasal olmayan katkı maddelerini kullanıyor
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to the market at prices varying from 54 TL to 58 TL.
As it is very difficult to produce bread from such flour
products, it is very likely that the bread factories using
this type of flour use illegal additives. These low- quality
and unhealthy flour products can be used in production
by avoiding the inspection process. Unfortunately, industrial bread factories use such flour products at high
rates in order to reduce the costs. However, industrial
bread factories meet the consumption needs of large
segments, therefore they must assure human health
in compliance with the safe food production by having
TSE perform supplier inspections before they buy flour.
Supplier inspections must be made binding and compulsory by virtue of laws.
It is required to carry out strict inspections at companies producing and selling food products in order to
ensure welfare of the society and protect human health
with healthy food. Mobile inspection under must be
established by the Ministry of Food, Agriculture and
Livestock for the same purpose. This unit should be
managed centrally independent from the provincial directorates of agriculture. Our country would achieve
substantial advantages about health as a result of strict
and successful inspections of mobile inspection teams.

TASTE, FLAVOUR AND SHELF
LIFE OF HEALTHY BREAD
Organic flour can be obtained by growing wheat in
fallow lands using local seeds and organic fertilizers.
However, special contracts should be signed with the
farmers for growing this wheat as the yield would be
very low. In this case, unit price of wheat would increase. This wheat is milled into organic whole wheat
flour by stone mills; taste, flavour and shelf life of breads
baked by using traditional yeasts, sourdough and conventional methods will be different. In addition, the use
of biochemical yeast will block the effect of phytic acid
and healthy breads
rich in vitamins and
minerals will be produced.
Biochemical fresh
yeasts that are used
by industrial bread
factories in high
amount in order to
accelerate the serial production and
give volume to bread
generate phytic acid
in whole grain bread,
whole-wheat bread.
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olma ihtimali çok güçlüdür. Kalitesiz ve sağlıksız bu unlar
bir şekilde denetimden gizlenerek üretilebilmektedir. Ne
yazık ki endüstriyel ekmek fabrikaları maliyeti düşürdüğü
gerekçesi ile bu unları bolca kullanmaktadırlar. Hâlbuki
endüstriyel ekmek fabrikaları, toplumun geniş bir kesimine hitap ettikleri için, un satın alırken TSE kurumuna tedarikçi denetimi yaptırarak güvenli gıda üretimi çerçevesinde insan ve toplum sağlığını güvence altına almalıdırlar.
Tedarikçi denetimi de yasalarla bağlayıcı ve zorunlu hale
getirilmelidir.
Sağlıklı gıda ile insan ve toplum sağlığı söz konusu
olduğunda gıda maddesi üreten ve satan firmaların sıkı
denetime tabi tutulması toplumun bekası için gereklidir.
Bu bağlamda T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
bünyesinde mobil denetim birimleri kurulmalıdır. Bu birim
tarım il müdürlüklerinden bağımsız hareket ederek tamamen merkezden yönetilmelidir. Mobil denetim ekiplerinin
ciddi ve başarılı denetimleri sonucunda ülkemiz sağlıklı
gıda konusunda ciddi kazanımlar elde edecektir.

SAĞLIKLI EKMEKTE LEZZET,
TAT VE RAF ÖMRÜ
Nadasa bırakılmış kıraç tarlalarda yerel tohumlar ve
organik gübreler kullanılarak yetiştirilen buğdaylardan
organik un elde edilebilir. Ancak bu buğdaylarda verim düşük olacağı için çiftçi ile sözleşmeli ekim yapmak
gerekmektedir. Bu durumda da buğdayın birim fiyatı
yükselecektir. Üretilen buğdaylar taş değirmenlerde
öğütülerek organik tam buğday ununa dönüştürülür;
tamamen geleneksel mayalar ve ekşi hamur kullanılarak yoğurulan ve geleneksel metotlarla uzun sürede pişirilen ekmeklerin lezzet, tat ve raf ömürleri uzun
olacaktır. Ayrıca biyokimyasal yaş maya kullanılmadığı
için fitik asidin etkisi bloke edildiğinden vitamin ve mineraller bakımdan zengin ve sağlıklı ekmekler üretilmiş
olacaktır.
Endüstriyel
ekmek
fabrikalarında
seri üretimi hızlandırmak ve ekmeğe
hacim kazandırmak
için bol miktarda kullanılan biyokimyasal
yaş mayalar özellikle kül oranı yüksek,
kepekli ve tam tahıllı
ekmek
çeşitlerinde
fitik asit oluşmasına
sebep olur. Fitik asit
ise ekmeğin içeriğinde bulunan vitamin
ve mineralleri kendine
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Phytic acid creates links with vitamins and minerals
contained in bread and blocks the use of vitamins and
minerals by human body through preventing absorption by the intestines. In addition, excessive use of
fresh yeast and additional enzymes reduce the shelf life
of bread. These breads are moulded quickly and it becomes difficult to store them. This must be the reason
why our national have close interest to warm bread...
Thus the dependency to the traditional local bakeries
increases every day. Traditional bakeries reintroduce
the use of sour dough and conventional year and they
serve to their customers by producing breads with high
baking time. The main reason of increasing number of
customers choosing for conventional bakeries producing bread loaf (French bread) and conventional bread
is the taste, flavour and shelf life sour dough gives to
the bread.
In addition, gluten-free flour that should be consumed
by coeliac patients can be produced by milling buckwheat. If the cultivation area of buckwheat produced only
in Kastamonu and Ardahan in our country is expanded,
glute-free flour shortage can be solved. We should continue to consume and recommend organic products for a
sustainable healthy life quality.

bağlayarak ve bağırsakların emilim yapmasını engelleyerek vitamin ve minerallerin dışarı atılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca aşırı yaş maya ve ilave enzim kullanılarak
üretilen ekmeklerde raf ömrü daha kısadır. Bu ekmekler
çok çabuk küflendikleri için zor muhafaza edilirler. Toplum olarak sıcak ekmeğe olan ilgimizin başlıca sebebi de
bu olsa gerek… Böylece mahalle aralarındaki kara fırınlara olan bağımlılık her geçen gün daha da artmaktadır.
Zira kara fırınlar ekşi hamur ve geleneksel maya kullanımına geri dönerek uzun sürede pişen ekmek üreterek
hizmet vermektedirler. Somun ekmek (Fransız ekmeği)
ile ata ekmeği üreten kara fırınların müşterilerinin her
geçen gün artmasının esas sebebi de geleneksel maya
ve ekşi hamur kullanımının ekmeğe kazandırmış olduğu
lezzet, tat ve raf ömrüdür.
Ayrıca, çölyak hastalarının tüketmesi gereken glütensiz un karabuğdayın öğütülmesi ile elde edilebilir. Ülkemizde Kastamonu ve Ardahan illerinde dar bir alanda
yetiştirilen karabuğdayın ekim alanı genişletilirse glütensiz un sıkıntısı da ortadan kalkar. Sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam kalitesi için organik ürünleri tüketmeye ve
önermeye dikkat etmeliyiz.
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Temporary Spring
Atmosphere in the
Commodity Markets
.........................................................

Emtia Piyasalarında
Geçici Bahar

“Particularly the economic slowdown in the developing countries affects the demand adversely.
However, positive announcement by FED may create a temporary spring atmosphere in the commodity markets. In this case, the downward trend prevailing in the markets for a long time may leave
its place to short-time recovery. New projections in the production volume and dollar trend will determine the extent of recovery. Therefore, following announcements of the central banks and new
production estimates closely is of great importance for investors.”
“Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin zayıflaması, talep tarafını olumsuz etkiliyor. Fakat
FED'in daha yumuşak açıklamalar yapması ile emtia piyasalarında geçici bir bahar yaşanabilir. Bu
durumda uzun zamandan beri devam eden düşüş eğiliminin yerini kısa vadeli yükselişlere bırakması
beklenebilir. Yükselişin gücünü ise yeni üretim tahminleri ve doların seyri belirleyecektir. Bu nedenle
merkez bankalarının açıklamalarının ve yeni üretim tahminlerinin yakından takip edilmesi, yatırımcılar açısından önem arz ediyor.”
Sale pressure that continues for a long time in wheat transactions declined on March which, in turn, created a balanced
market. Prices that increased to 630 cent/bushel in the summer period of the year 2015, however the sale trend lead to
a decline down to 450 cent/bushel levels. Particularly the high
sale expectations served as an important factor in creating sale
pressure. It is difficult to say that high production expectations
have changed. Nevertheless, we observe an upward trend in
the buying patterns due to the cold and arid climate prevailing in
the USA. We saw impulse purchases and closure of the short
positions due to such concerns. On the other hand, interest decisions of the Central Bank of the USA (FED) continue affecting
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Buğday işlemlerinde uzun zamanda beri devam eden
satış baskısı, Mart ayında azalarak daha dengeli bir piyasaya yol açtı. 2015 yılının yaz döneminde 630 cent/bushel
seviyesine kadar yükselen fiyatlar daha sonra satış eğilimi
nedeniyle 450 cent/bushel seviyelerine kadar gerilemişti.
Özellikle yüksek üretim beklentileri, satış baskısının oluşmasında önemli bir etken oldu. Yüksek üretim beklentilerinin halen değiştiğini söylemek zor. Fakat özellikle ABD'de
etkili olan soğuk ve kurak hava nedeniyle alımların arttığını
izliyoruz. Mart ayı, bu endişeler ile beraber tepki alımlarına ve bazı kısa pozisyonların kapanmasına sahne oldu.
Bununla beraber özellikle ABD Merkez Bankası’nın (FED)
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the commodity markets. We see that the influence of interest decisions on foreign exchange rates has reflections on commodities, too. There was a sale pressure on commodity prices due
to the increased dollar value. Particularly in the end of the year
2015, the influence of FED’s decision in increasing the interest
rates was felt substantially. However, FED policies softened as
a result of the global economic developments on March had reflections on commodity prices and provided grounds for impulse
purchases. Currencies of the developing countries went through
a recovery process against dollar. We will continue to feel its influence on commodity prices depending on how long this impulse
trend will continue. Europe Union’s Service for Monitoring Agricultural Resources (MARS) states that the wheat in Europe is
better compared to the previous years as the mild climate allows
better cultivation. Russia, one of the important wheat producers,
state that the mild climate help wheat production. On the other
hand, expectations in Ukraine are not that high due to the arid climate experienced in fall. In addition, Agriculture and Agro-Food
Canada (AAFC) announced that the wheat stocks may decline
to the lowest levels after 1950s. It is stated that this announcement came after the decline in production volumes. However,
the focal point is the fact that projections on production still continue to steer the markets.

TURKEY’S DEMAND IS STILL HIGH
The long-lasting influence in Turkey still continues. The recovery experienced in wheat prices on March had positive
reflections on prices in Turkey. Domestic prices resisting to
the decline encountered in the global markets give instant reactions to the global price increases. Therefore, there are still
strong expectations towards strong demand. In addition, high
production volume of Turkey is expected to continue. Turkish
Grain Board (TMO) announced that the wheat production in
2015 may increase to by 18% to 22.5 million tons in 2015. The
increase in prices despite the record level production in Turkey is considered as a positive development by both producers and importers. TMO may refrain from announcing wheat
buying prices for this year as the prices follow a high trend.
The demand is very high because of the high number of refugees coming to Turkey. Refugee policies are not expected to
be amended in the near future. Therefore, I believe 2016 prices
in Turkey will be strong independent from the international markets. This expectation is underpinned with the lack of substantial changes in the projections on production.

EXPECTATIONS ON INCREASE DECLINED
TO 9.98 MILLION TONS
The projection report published by USA Department of Agriculture (USDA) indicated a decline of 3.45 million tonnes in the
production volume compared to the previous month. Thus production volume declined to 732.32 million tons and increase in
the production estimates in the last half of the year declined to
9.98 million tons. We observed the effect of the increased production as sale pressure in the future transactions. I insist that
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faiz kararları da emtia piyasalarını etkilemeye devam ediyor.
Faiz kararlarının döviz kurları üzerindeki etkisinin, emtialar
üzerinde de etkili olduğunu izliyoruz. Dolardaki değerlenme sonucunda, emtia fiyatlarında da satış baskısı vardı.
Özellikle 2015 yılı sonunda FED'in faiz arttırma kararı ile
birlikte bunun etkisi daha kolay hissedilmişti. Fakat Mart
ayında yaşanan küresel ekonomik gelişmeler sonucunda
FED'in daha yumuşak bir üsluba dönmesi sonucunda emtia fiyatlarında tepki alımları için neden de sağlanmış oldu.
Gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında
toparlanma eğilimine girdi. Bu tepkinin ne kadar devam
edeceğine bağlı olarak, emtia fiyatları üzerindeki etkisini de
hissetmeye devam edeceğiz. Avrupa Birliği Hasat İzleme
Servisi (Mars), Avrupa Bölgesi'nde buğdayın önceki senelerden daha iyi durumda olduğunu ve ılımlı havanın daha iyi
büyüme imkanı verdiğini belirtiyor. Önemli buğday üreticilerinden Rusya'da da ılımlı havanın buğday üretimine yardım
ettiği belirtiliyor. Ukrayna'da ise sonbaharda yaşanan kurak
hava nedeniyle beklentiler o kadar yüksek değil. Bununla
beraber Kanada'da Tarım Bakanlığı (AAFC) tarafından buğday stoklarının 1950 yıllarından sonra en düşük seviyelere
gerileyebileceği açıklandı. Hasatta yaşanan düşüşün bu
açıklamada etkili olduğu belirtiliyor. Fakat asıl dikkat edilmesi gereken üretim tahminleri, piyasalar üzerinde yön verici olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’DE TALEP HALA YÜKSEK
Türkiye'de ise uzun zamandan beri var olan talep etkisini sürdürüyor. Mart ayında küresel buğday fiyatlarında
yaşanan toparlanma, Türkiye'deki fiyatlara da olumlu yansıdı. Küresel piyasalardaki düşüşe direnen yerel fiyatlar,
küresel fiyatlardaki artışa hemen tepki veriyor. Bu nedenle
talebin güçlü olduğuna yönelik düşünceler sürüyor. Bununla beraber Türkiye'de yüksek üretimin devam etmesi
bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2015 yılında
buğday üretiminin geçen yıla göre %18 artışla 22,5 milyon tona ulaşabileceğini açıklanmıştı. Türkiye için rekor
üretim seviyelerine rağmen fiyatların yükselmesi, üreticiler
ve ithalatçılar tarafından olumlu değerlendirilmektedir. Fakat fiyatların yüksek seyretmesi nedeniyle bu sene TMO
tarafından buğday alım fiyatı açıklanmayabilir. Türkiye'ye
gelen göçmen nüfusundaki artış nedeniyle talebin canlı
olduğu kabul edilmektedir. Kısa dönemde göçmen politikasında büyük bir değişim olması da beklenmiyor. Bu nedenle Türkiye'de fiyatların, 2016 içerisinde de uluslararası
piyasalardan bağımsız olarak güçlü seyredeceğini tahmin
ediyorum. Üretim tahminlerinde önemli bir değişim olmaması, bu beklentiyi daha da güçlendirmektedir.

ARTIŞ BEKLENTİSİ
9,98 MİLYON TONA GERİLEDİ
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin raporuna göre üretim miktarı önceki aya göre 3,45 milyon ton düşüş gösterdi. Böylece üretim rakamı 732,32 milyon tona; son

April • Nisan 2016

93

AUTHOR • YAZAR

he production increase should be 73.22 million tons compared
to the year 2012. If we consider that Turkey’s annual wheat production is approximately 20 million tons, we would have a better understanding on the influence of the production increase.
Then the sale pressure created on wheat prices independent
from the economic developments would be considered normal
for this level of increase. Projections for the last month indicate
a decline in the production estimates due to Australia and India. The volume of consumption declined in India, therefore
reduced production is not expected to have an impact in the
wheat market. On the other hand, in Australia, export volume
is expected to decline in parallel with the reduced production.
The same report shows that the stock estimates declined by
1.28 million tons to 237.59 million tons. Thus the amount of
increase in the wheat stocks of the last six-month period declined to 28.36 million tons. India can be shown as the cause
of the decline in wheat stocks. Reduced production leads to a
decline in stocks despite the reduction in consumption rates.
North Africa, South-East Asia and the Middle East will continue
to act as the biggest wheat importers. Substantial changes are
not expected in the demand and production volumes of these
countries. Europe (including Ukraine and Russia) maintains its
position as the biggest exporter. Europe will exceed half of the
global wheat production together with China and India. China
will maintain its position as the biggest wheat consumer. China
produces 17.7 of the global wheat production on its own. China holds 39.5 percent of the global wheat stocks.

BOTH WHEAT SUPPLY AND STOCKS
ARE INCREASING
International Grain Council (IGC) increased its production
estimates for February. IGC increased its projections on the
volume of global wheat production by approximately 1 million tons and expects a volume of 732 million tons in wheat
production. This figure indicates the highest production in the
last five-year period. Expectations on end of period stocks remained at the same level as the previous year with 213 million
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altı aydaki üretim tahminlerindeki artış da 9,98 milyon tona
geriledi. Zaten üretimdeki artışın etkisini vadeli işlemlerde satış baskısı olarak izledik. Çünkü üzerinde ısrarla durduğum,
2012 yılına göre üretimdeki artışın 73,22 milyon ton olmasıdır. Türkiye’nin yıllık buğday üretiminin ortalama 20 milyon
ton olduğu düşünüldüğünde üretimdeki artışın etkisi daha
iyi anlaşılabilir. Bu miktardaki artışın, ekonomik gelişmelerden bağımsız, buğday fiyatlarında satış baskısına yol açması
normal karşılanır. Son ayın tahminlerine baktığımızda Avustralya ve Hindistan kaynaklı üretim tahminlerinin düştüğünü
görüyoruz. Hindistan'da tüketimin de azalması nedeniyle,
üretimindeki düşüşün buğday piyasasını etkilemesi beklenmiyor. Fakat Avustralya'da azalan üretim nedeniyle ihracatın
azalması beklenmektedir. Aynı rapora göre dönem sonu stok
tahminleri 1,28 milyon azalarak 237,59 milyon tona geriledi. Böylece son altı ayda buğday stoklarındaki artış miktarı,
28,36 milyon tona gerilemiş oldu. Buğday stoklarındaki düşüşün Hindistan'dan kaynaklandığı söylenebilir. Üretimdeki
düşüşün, tüketimde de düşüş yaşanmasına rağmen, stokların düşmesine yol açtığı görülüyor. Kuzey Afrika, Güneydoğu
Asya ve Ortadoğu, en büyük buğday ithalatçısı olmayı sürdürecekler. Bu ülkelerde hem talep hem de üretim tarafında
önemli bir değişim beklenmiyor. Avrupa Bölgesi (Ukrayna ve
Rusya dahil) ise en büyük ihracatçı olma özelliğini koruyor.
Avrupa Bölgesi, Çin ve Hindistan’la beraber neredeyse dünyadaki buğday üretiminin yarısını gerçekleştirecekler. Çin,
yine dünyanın en büyük buğday tüketicisi olacak. Çin, dünya
buğday üretiminin yüzde 17,7'sini tek başına üretiyor. Dünya
buğday stoklarının ise yüzde 39,5'i Çin'in elinde bulunuyor.

BUĞDAY ARZI DA STOKLAR DA ARTIYOR
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), Şubat ayında üretim tahminlerini yükseltmişti. Dünya buğday üretiminin
732 milyon ton olmasını bekleyen IGC, tahminlerini önceki aya kıyasla yaklaşık 1 milyon ton arttırdı. Bu rakam, son
beş yılın en yüksek üretimine işaret ediyor. Dönem sonu
stoklarıyla ilgili beklenti ise 213 milyon ton ile bir önceki
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tons. We see that the end of period stocks increased to the
highest level of the last five-year period with the record level
increases in the production. In brief, the demand does not
increase at the same rate despite the increased production.
End of period stocks will increase to 213 million tons in 2016
compared to the level of 170 million tons in 2012. Accordingly,
wheat stocks will increase by approximately 43 million tons.
This outlook signals a high trend in the wheat supply in the
global wheat market. This upward movement potential may be
reflected as impulse purchases.

PROJECTIONS SIGNAL THE HIGHEST
PRODUCTION VOLUME
OF THE LAST 5-YEAR PERIOD
World Food and Agriculture Organization (FAO) reduced its
production estimates on March. Wheat production is expected to decline by 3.8 million tons to 736.8 million tons compared to the previous projections. Nevertheless, production
volume is expected to reach to a peak level for the last fiveyear period. New projections of India and Iran are shown as the
driving forces of the decline in the production forecasts. FAO
projections indicate that end of period stocks will declines to
205.1 million tons. In other words, a decline of 5.6 million tons
is expected compared to the previous forecasts. Thus, wheat
supply will decline to 932.9 million tons.
In conclusion, average of the estimations announced by
three organizations for the global anticipations in the grain
markets indicates a global wheat production of 733.7 million
tonnes. End of period stocks will increase to 218.56 million
tons. Therefore, production volume is expected to increase to
the highest level of the last five-year period.

“A TEMPORARY SPRING ATMOSPHERE MAY BE
EXPERIENCED IN THE COMMODITY MARKETS”
Chicago Commodity Exchange Market suggest 450 cent/
bushel wheat price level for purchases payable on May. This
price range has always been an important level for both upward and downward trends. Therefore, it is possible to say that
this level is important for the market. The level is 480 cent/
bushel for upward movements while it is within 445-450 cent/
bushel range for the downward movements. If this level declines, the trend of price changes will be dependent on the
behaviour of the buyers. High production expectations underpin the projections on the potential sale pressure. Particularly
the economic slowdown in the developing countries affects
the demand adversely. However, positive announcement by
FED may create a temporary spring atmosphere in the commodity markets. In this case, the downward trend prevailing in
the markets for a long time may leave its place to short-time
recovery. New projections in the production volume and dollar
trend will determine the extent of recovery. Therefore, following announcements of the central banks and new production
estimates closely is of great importance for investors.”
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ayla aynı seviyede kaldı. Üretimin rekor seviyelere yükselmesiyle beraber dönem sonu stoklarının da son beş yılın
en yüksek seviyesine yükseldiği görülüyor. Kısaca üretimdeki artışa rağmen talebin aynı hızda artış göstermediği
anlaşılıyor. 2012 yılında 170 milyon ton olan dönem sonu
stokları, 2016 yılında 213 milyon tona ulaşacak. Buna
göre buğday stoklarındaki artış yaklaşık 43 milyon ton
olacak. Bu açıdan bakıldığında dünya buğday piyasasında buğday arzının yüksek seyredeceği anlaşılmaktadır.
Bu da olası yukarı hareketlerin aslında tepki alımları olarak
kalabileceğine işaret ediyor.

SON 5 YILIN EN YÜKSEK ÜRETİMİ BEKLENİYOR
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Mart ayında üretim
tahminlerini düşürdü. Önceki tahminlerine göre dünya
buğday üretiminin 3,8 milyon azalarak 736,8 milyon ton
olması bekleniyor. Buna rağmen halen son beş yılın en
yüksek üretim rakamına ulaşılacağı tahmin ediliyor. Üretim tahminlerindeki düşüşün arkasında ise Hindistan ve
İran'daki yeni tahminlerin etkili olduğu belirtiliyor. FAO'nun
tahminlerine göre dönem sonu stokları ise 205,1 milyon
tona gerileyecek. Yani önceki tahminlere göre 5,6 milyon
ton düşüş bekleniyor. Böylece toplam buğday arzı 932,9
milyon tona gerileyecek.
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin
gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne
alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 733,7 milyon ton olması bekleniyor. Dönem sonu stokları ise 218,56
milyon tona yükselecek. Böylece son beş yılın en yüksek
üretim rakamlarına ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

“EMTİA PİYASALARINDA GEÇİCİ
BİR BAHAR YAŞANABİLİR”
Şikago Ticaret Borsası'nda Mayıs vadeli buğday fiyatı
için 460 cent/bushel seviyesi öne çıkıyor. Bu fiyat bandı
hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü geçilirken de önemli
bir seviye olmuştu. Bu nedenle bu seviyenin piyasa tarafından önem arz ettiğini söylemek mümkün. Yukarı yönlü
hareketlerde 480 cent/bushel seviyesi izlenirken, aşağı
yönlü hareketlerde ise 445-450 cent/bushel bandı öne çıkıyor. Bu seviyeye gerilemesi durumunda alıcıların yeniden
ortaya çıkıp çıkmayacağı fiyatların yönünü belirleyecektir.
Yüksek üretim beklentileri, satış baskısının daha etken
olabileceği tahminlerini artırıyor. Özellikle gelişmekte olan
ülke ekonomilerinin zayıflaması, talep tarafını olumsuz etkiliyor. Fakat FED'in daha yumuşak açıklamalar yapması
ile emtia piyasalarında geçici bir bahar yaşanabilir. Bu durumda uzun zamandan beri devam eden düşüş eğiliminin
yerini kısa vadeli yükselişlere bırakması beklenebilir. Yükselişin gücünü ise yeni üretim tahminleri ve doların seyri
belirleyecektir. Bu nedenle merkez bankalarının açıklamalarının ve yeni üretim tahminlerinin yakından takip edilmesi, yatırımcılar açısından önem arz ediyor.
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WORLD DURUM WHEAT
MARKET AND TURKEY
Dünya Durum Buğdayı
Pazarı ve Türkiye
The global cultivation area of durum wheat is estimated to be
around 16.7 million hectare in 2013/14 season. Global durum
wheat production is approximately 38 million tons in the same
season. The leading producer countries are primarily Canada,
Italy and EU countries.
2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı ekim alanın yaklaşık 16,7
milyon hektar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Aynı sezonda
durum buğdayı üretim miktarı ise yaklaşık 38 milyon tondur. Durum
buğdayı üretiminde ilk sırada yer alan ülkeler ise Kanada ve başta
İtalya olmak üzere AB ülkeleridir.
Durum wheat which is consumed commonly in the
whole world is derived from a Latin word “durum” meaning “hard”. High protein content and hard structure make
durum wheat convenient to be used for special purposes. The most widely known one is pasta. Durum wheat
which has bigger size than the other types has also endosperm that gives yellow color to pasta. Semolina is
made when durum wheat is grinded and it is used in the
production of specific pasta and special bread types.

Triticum durum olarak bilinen ve ağırlıklı olarak makarna
ve bulgur üretiminde kullanılan bir buğday türü olan durum
buğdayı, ekmeklik buğdaydan farklı bir tür olup genellikle sert
tane yapısı, amber rengi tanesi ve öğütüldüğünde sarı irmik
vermesi ile karakterize edilmektedir. Durum buğdayının ekmek üretiminde tercih edilmeyip de makarna endüstrisinde
kullanılmasının esas sebebi olarak da, protein ve glüten içeriklerinin ekmeklik buğday ile aynı olmasına rağmen bu glütenin yeterli elastik kuvvete sahip olmayışı gösterilmektedir.

Durum wheat is not only used in pasta production but
also in couscous and bulghur production. Durum wheat
of which endosperm structure is quite hard intense yellow colored pigments of it raises the quality of pasta while
increasing the efficiency of semolina. Being rich in protein,
mineral and vitamin, makes durum wheat a nutritious food.
That the demand for pasta is increasing as it has practical usage, long shelf life and nourishing features and
that bulghur as a healthy and tasteful food product has
gradually become popular in recent years point out
that the need for durum wheat will increase too.

Bugün buğdaydan yapılan sanayi ürünleri içerisinde tüketim
miktarı ve beslenmedeki önemi bakımından ekmekten sonra
gelen makarna, yapısında bulunan kompleks karbonhidratların
hızlı bir şekilde parçalanıp enerjiye dönüşebilmesi, mineral ve
vitamin açısından oldukça zengin olması yüzünden önemli bir
besin kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Makarna üretim teknolojisinin ekmek üretim teknolojisine benzer bir yapıya sahip
olması, makarnanın uygun ambalajlama ve uygun saklama koşulları altında uzun süre dayanabilen bir ürün olması nedeniyle,
buğdayın makarna şeklinde tüketimi, ekmek şeklinde tüketimine oranla son yıllarda tüm dünyada artış göstermektedir.
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WORLD DURUM WHEAT PRODUCTION
AND CONSUMPTION
The global cultivation area of durum wheat is estimated
to be around 16.7 million hectare. According to International Grain Council (IGC) data, global durum wheat production which was 34.9 million tons in 2010/11 season
reached to 36.7 million tons by increasing nearly 2 million
tons. Although a decrease of 1.5 million tons in 2012/13
season was observed it is estimated that durum wheat
production in 2013/14 season increased to 37.7 million
tons. According to the forecasts, there will be a little fall
in durum wheat production and it will decrease to 33.5
million tons.
It is estimated that total supply of durum wheat in
2013/14 season is close to 42.5 million tons and consumption has reached to 35.8 million tons. According to The International Grain Council (IGC) Report,
global durum wheat consumption was 38 million tons
in 2009/10 season. Durum wheat consumption which
decreased gradually in 2010/12 and 2011/12 sea-

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Buna bağlı olarak durum buğdayına olan talep ve durum
buğdayının dünya pazarındaki önemi artmaktadır. Bunun yanı
sıra anavatanı Türkiye olan bulgurun da dünya pazarında tanınmaya başlanması, durum buğdayıyla ilgili talebin daha da
artacağına işaret ediyor.

DÜNYA DURUM BUĞDAYI ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Dünya durum buğdayı ekim alanının yaklaşık 16,7 milyon hektar olduğu tahmin edilmektedir. Uluslararası Tahıl
Konseyi’nin (IGC) verilerine göre; 2010/11 sezonunda 34,9
milyon ton olan dünya durum buğdayı üretimi, 2011/12 sezonunda yaklaşık 2 milyon ton artarak 36,7 milyon tona ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda yaklaşık 1,5 milyon tonluk düşüş
yaşansa da, 2013/14 sezonunda üretim yeniden artmış ve
37,7 milyon tona ulaşmıştır. Tahminler, 2014/15 sezonunda
durum buğdayı üretiminde bir miktar gerileme olacağını ve
üretimin 33.5 milyon tona düşeceğini göstermektedir.
2013/14 sezonunda durum buğdayı için toplam arzın 42,5
milyon tona yaklaşmış olduğu, tüketimin ise yaklaşık 35,8
milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Uluslararası Tahıl
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Konseyi (IGC) raporuna göre; dünya durum buğdayı tüketimi 2009/10
sezonunda 38 milyon ton şeklinde
gerçekleşmişti. 2010/12 ve 2011/12
sezonlarında giderek düşen durum
buğdayı tüketimi, 2012/13 sezonunda
da düşüş göstermiş ve 35,6 milyon
tonda kalmıştı.

son remained as 35.6 million tons by decreasing in
2012/13 season too.
EU is the leader producer in global durum wheat production. However a significant decrease in the production of durum wheat in EU countries has been observed
in the recent years. The production rate of 9.1 million
tons in 2010/11 season decreased to 8.2 million tons
in 2011/12 season and to 7.9 million tons in 2012/13
and 2013/14 season. In the season of 2014/15, it is estimated that the decrease will continue and durum wheat
production will be around 7 million tons.
Canada follows EU countries with 6.5 million tons in
terms of durum wheat production in 2013/14 season.
In 2010/11 season, Canada produced 3 million tons of
durum wheat, in 2011/12 season 4.2 million tons, and
in 2012/13 season it reached to 4.6 million tons. It is
forecasted that durum wheat production will decrease to
5 million tons in 2014/15 season.
Italy comes right after Canada with 4 million tons in
terms of durum wheat production in 2013/14 season.
Italy produced nearly 4.1 million tons of durum wheat
in 2010/11 and this decreased to 3.9 million tons in
2011/12 season and it reached to 4.2 million tons again
in 2012/13 season. It is possible to say that the other
leading producers are Turkey, Algeria, Mexico, Kazakhstan, Morocco, France, USA and Spain.

WORLD DURUM WHEAT TRADE
World durum wheat trade which was 7.6 million tons in
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Makarnalık durum buğdayı üretiminde AB dünyanın en büyük üreticisi konumundadır. Ancak AB ülkelerinin durum buğday üretimlerinde
son yıllarda önemli oranda bir düşüş
gözlenmektedir. 2010/11 sezonundaki 9,1 milyon tonluk üretim miktarı,
2011/12 sezonunda 8,2 milyon tona,
2012/13 ve 2013/14 sezonlarında ise
7,9 milyon tona düşmüştür. 2014/15
sezonunda ise düşüşün devam edeceği, üretimin 7 milyon ton civarında
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
2013/14 sezonu durum buğdayı üretiminde Avrupa
Birliği’ni 6.5 milyon ton ile Kanada takip etmektedir. Kanada
2010/11 sezonunda 3 milyon ton, 2011/12 sezonunda 4,2
milyon ton durum buğdayı üretimi gerçekleştirmiş ve 2012/13
sezonunda 4,6 milyon ton miktarına ulaşmıştır. Kanada durum buğdayı üretiminin, 2014/15 sezonunda 5 milyon tona
gerileyeceği tahmin edilmektedir.
İtalya, 2013/14 sezonunda gerçekleştirdiği 4 milyon tonluk
durum buğdayı üretimi ile Kanada’nın ardından gelmektedir.
2010/11 sezonunda 4.1 milyon ton olan İtalya’nın durum
buğday üretimi, 2011/12 sezonunda 3,9 milyon tona gerilemiş, 2012/13 sezonunda yeniden 4,2 milyon tona ulaşmıştır.
Diğer büyük üretici ülkelerin ise Türkiye, Cezayir, Meksika,
Kazakistan, Fas, Fransa, ABD ve İspanya olduğu söylenebilir.

DÜNYA DURUM BUĞDAYI TİCARETİ
2009/10 sezonunda 7,6 milyon ton olan dünya durum
buğdayı ticareti, 2010/11 sezonunda 7,3 milyon tona gerilemiştir. 2011/12 sezonunda hemen hemen aynı seviyede
devam eden dünya durum buğdayı ticareti, 2012/13 sezonunda 7,4 milyon tona ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda ise 7,5
milyon ton durum buğdayının dünya ticaretine konu olduğu
tahmin edilmektedir.
Cezayir ve AB ülkeleri, dünya durum buğdayı ithalatında
başta gelen ülkelerdir. Cezayir, 2010/11 sezonunda 1.3 milyon ton ithalat gerçekleştirmiştir. 2011/12 sezonunda ülkenin
ithalat miktarı artış göstermiş ve 1.8 milyon tona ulaşmıştır.
2012/13 sezonunda ise yaklaşık 200 bin ton düşüş yaşanmış
ve ülkenin durum buğdayı ithalatı 1.6 milyon tona gerilemiştir.
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2009/10 season decreased to 7.3 million tons
in 2010/11 season. Global durum wheat trade
which remains as nearly same in 2011/12 season reached to 7.4 million tons in 2012/13 season. It is estimated that 7.5 million tons of durum
wheat was traded in 2013/14 season.
Leading countries in durum wheat import
are Algeria and EU countries. Algeria imported
1.3 million tons in 2010/11 season. Imports
rate showed an increase in 2011/12 season
and reached to 1.8 million tons. However it decreased nearly 200 thousand tons in 2012/13
season and the country’s durum wheat import
rate decreased to 1.6 million tons. Along with
the ongoing decrease in 2013/14 season,
1.400 tons of durum wheat is estimated to
have been imported.
EU imported 1.9 million tons of durum wheat in
2010/11 season. Imports rate which was recorded as
1.8 million tons in 2011/12 season and 1.4 million tons
in 2012/13 season is estimated to have been 1.9 million
tons in 2013/14 season. Other important importers are
Morocco, USA, Tunis, Venezuela and Japan.
The leading countries in global durum wheat export are
Canada and 28 countries of EU. Canada operates more
than half of the global durum wheat export alone. Durum wheat export which was 3.1 million tons in 2010/11
season increased to 3.8 million tons in 2011/12 season.
Showing a steady increase, Canadian durum wheat export rate increased 430 thousand tons and reached to
4.2 million tons. It is estimated that 4.4 million tons of
durum wheat was exported in 2013/14 season.
Durum wheat export of EU countries was 2 million tons
in 2010/11 season while it is estimated as 1 million tons
in 2013/14 season. Mexico, USA and Australia follow
Canada and EU in durum wheat export.

DURUM WHEAT PRODUCTION IN TURKEY
According to Turkish Statistical Institute (TUIK) data,
durum wheat cultivation area in Turkey is 12.7 million
decares in 2013. Yield per decare is approximately 252
kg between 2004 and 2013 (in 2013, 319 kg) and durum
wheat production in 2013 was 4 million tons.
Durum wheat production of Turkey by years examined,
it shows a changeable graphic between 2004 and 2013.
According to Turkish Statistical Institute data, the highest
production rate of durum wheat in Turkey between 2004
and 2013 was reached in 2004. Durum wheat production
rate which was 5 million tons in Turkey decreased to 2.7

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

2013/14 sezonunda da devam eden düşüşle birlikte 1.400
ton durum buğdayı ithalatı yapıldığı tahmin edilmektedir.
AB ise 2010/11 sezonunda 1.9 milyon tonluk durum buğdayı ithalatı gerçekleştirmiştir. 2011/12 sezonunda 1.8 milyon
ton, 2012/13 sezonunda ise 1.4 milyon ton olarak kaydedilen AB ithalat miktarının, 2013/14 sezonunda 1.9 milyon ton
olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Diğer önemli ithalatçı
ülkeler ise Fas, ABD, Tunus, Venezuela ve Japonya’dır.
Dünya durum buğdayı ihracatında başta gelen ihracatçı
ülkeler ise Kanada ve toplam 28 ülke ile AB’dir. Kanada tek
başına dünya durum buğdayı ihracatının yarısından fazlasını
gerçekleştirmektedir. Kanada’nın 2010/11 sezonunda 3.1
milyon ton olan durum buğdayı ihracatı, 2011/12 sezonunda
3.8 milyon tona yükselmiştir. Devamlı artış gösteren Kanada
durum buğdayı ihracatı, 2012/13 sezonunda 430 bin ton artış
göstermiş ve 4.2 milyon tona ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda
4.4 milyon ton ihracat gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.
Toplam 28 ülke ile AB’nin durum buğdayı ihracatı ise
2010/11 yılında 2 milyon ton olarak kaydedilirken 2013/14
sezonunda 1 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Durum buğdayı ihracatında Kanada ve AB’yi Meksika,
ABD ve Avustralya takip etmektedir.

TÜRKİYE’DE DURUM BUĞDAYI ÜRETİMİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) verilerine göre Türkiye’de
durum buğdayı ekim alanı 2013 yılında 12,7 milyon dekardır. Dekar başına verim ise 2004-2013 ortalamasında 252
kg olup (2013 yılında 319 kg), 2013 yılında gerçekleştirilen
durum buğdayı üretimi 4 milyon tondur. Yıllar bazında Türkiye durum buğdayı üretimi incelendiğinde, 2004 ve 2013 yılları
arasında dalgalı bir grafik göze çarpmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Türkiye durum buğdayı üretiminde
2004-2013 yılları arasında en yüksek üretim miktarına 2004
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yılında ulaşılmıştır. 2004 yılında 5 milyon ton olarak
gerçekleşen Türkiye durum buğdayı üretimi, 2007
yılında 2,7 milyon tona gerilemiştir. 2012 yılında 3
milyon 300 bin ton olan üretim, 2013 yılında artış
göstermiş ve 4 milyon 75 bin tona ulaşmıştır.

TÜRKİYE’NİN DURUM
BUĞDAYI DIŞ TİCARETİ

million tons in 2007. The production which was 3 million
300 thousand in 2012 showed an increased in 2013 and
reached to 4 million 75 thousand tons.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2013 yılı Hububat Raporuna göre; Türkiye durum buğdayı ithalatı 2006
ve 2013 yılları arasında düzensiz bir grafik çizmiştir.
2007 ve 2009 yılları arasında ortalama 130 bin ton
civarında seyreden ithalat miktarı, 2010 ve 2011
yıllarında düşüşe geçmiştir. 2012 yılında ise büyük
bir artış göstermiş ve 217 bin ton civarında gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise son 8 yılın en yüksek ithalat miktarına ulaşılmış ve yaklaşık 588 bin ton durum buğdayı
ithal edilmiştir. Makarna üretiminde kullanılan durum buğdayı
ithalatının 2013 yılındaki bu ciddi yükselişinde Türkiye’nin mamul madde ihracatındaki artış da rol oynamaktadır.

DURUM WHEAT IN TRADE OF TURKEY
According to Turkish Grain Board, 2013 Grain Report
data, durum wheat import of Turkey remained changeable
between 2006 and 2013. Import rate which was around
130 thousand tons between 2007 and 2009 decreased in
2010 and 2011. It showed a significant increase in 2012
and recorded as 217 thousand 583 tons. It also reached to
the highest rate of last 8 years and around 588 thousand
539 tons of durum wheat was imported in 2013. Increase
in export of finished products in Turkey has an important
role in this significant increase of imported durum wheat in
2013, which is used in pasta production.

Türkiye’nin durum buğdayı ihracatında da düzensiz bir
grafik söz konusudur. 2010 yılında en yüksek ihracat miktarına ulaşılmış ve yaklaşık 345 bin ton durum buğdayı
ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında bu miktar 1.883
tona düşmüştür. 2012 yılında yapılan durum buğdayı ihracatı 43 ton, 2013 yılında ise 135 tondur. Bu tablodan
da anlaşılacağı üzere, genel olarak buğday, arpa ve mısır
üretimi ile kendi kendine yetebilen bir ülke olan Türkiye,
giderek artan mamul madde ihracatı için gerekli olan hammadde ihtiyacını ise ithalat faaliyetleri ile tamamlamaktadır.

Durum wheat export of Turkey is also changeable. The highest export rate was reached in 2010
and almost 345 thousand tons of durum wheat
was exported. This rate decreased to 1.883 tons
in 2011. Durum wheat export in 2012 was 43 tons
and 135 tons in 2013.
As it is understood from this chart, Turkey,
which is generally a self-sufficient country in terms
of wheat, barley and corn production, imports raw
materials to meet the need as its finished product
export has been increasing.
Sources - Kaynaklar:
1. Toprak Mahsulleri Ofisi-Turkish Grain Board (TMO), 2013
Yılı Hububat Raporu
2. International Grain Council (IGC)
3. World Durum Outlook, Chris Gillen, CWB, Lisbon, June
2013
4. 2014 Durum Outlook, Erica Olson, NDWC Market Specialist, November 2014
5. World- and US durum wheat production in 2014, U.S.
Wheat Associates, November 2014
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GRAIN AND FLOUR MARKET
IN SWITZERLAND AND ITALY
İsviçre ve İtalya’da
Tahıl ve Un Pazarı
It is known that there are 40 to 50 flour mills in Switzerland. Four of
these mills have large production capacity meeting more than 60%
of the country’s total milling quantity based on the annual production. In Italy, there are around 500 flour mills with a capacity higher
than 50 thousand tons per day. The majority of these mills are located in the north of the country. There are limited number of mills
in the south of the country, and majority of the existing mills are told
to be family-owned mills.
İsviçre’de 40 ile 50 arasında un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu
değirmenlerin dördü üretim kapasitesi bakımından büyük değirmenler olmakla birlikte yılda ürettikleri ürün bazında ülkenin toplam öğütme miktarının yüzde 60’dan fazlasını karşılamaktadır. İtalya’da ise
günde 50 bin tondan fazla üretim kapasitesi bulunan 500 civarında
un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çoğunluğu ülkenin kuzeyinde yer almaktadır. Ülkenin güneyinde yer alan değirmen
sayısı ise daha az olmakla birlikte mevcut değirmenlerin büyük ölçüde aileler tarafından işletilen değirmenler olduğu belirtilmektedir.
Switzerland is one of the smallest
countries by area among other European countries and it serves as a
crossroad in the Central Europe due to
its geographical position. Surrounded
by Germany, France, Italy, Austria and
Liechtenstein, Switzerland has a geography largely characterized by mountains and lakes. Consisting of 26 cantons, Switzerland has important cities
such as Zurich, Bern and Geneva.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Avrupa ülkeleri arasında en küçük
coğrafi alana sahip ülkelerden biri olan
İsviçre, aynı zamanda coğrafi konumuyla
Orta Avrupa’da kavşak görevi görmektedir. Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya
ve Lihtenştayn ile sınırları bulunan İsviçre, büyük ölçüde dağlar ve göllerle kaplı
bir coğrafyaya sahiptir. 8 milyonu aşkın
nüfusa sahip olan ve 26 kantondan oluşan İsviçre; Zürih, Bern ve Cenevre gibi
önemli şehirlere sahiptir.
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Italy, a peninsula extending in the north-west to southeast direction from the south of Europe to the Mediterranean, is surrounded by the Mediterranean Sea in the
south and west, Adriatic Sea in the east and Alpines in
the north. Italy is a highly-populated European country
with its population above 60 million and it is one of the
founding members of the Europe Union.

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
Switzerland is a rich country; 72% of the production
consists of services and the share of industrial production is 26.8%. Banking and finance are the primary areas
focused in the service sector of Switzerland that is one
of the countries with the highest per capita income. The
country is one of the leading competitive powers in the
world with state-of-the-art products, know-how based
production, qualified labour, developed infrastructure and
stock exchange. Although Switzerland is not an EU member, it still has close economic relationship with the EU.
Target of the country is to increase its share in added value
chain of both production and service sector in parallel with
its foreign trade policy. The country maintains its competitive performance particularly in high-tech products in order to use the added value chain efficiently and maximize
the profits, and generates policies to achieve a leading position; it makes effort to improve affairs with Sub-Sahara,
Middle Eastern, EU countries, China and Ukraine.
2014 data of IMF show that Italy is the eighth biggest
economy in the world and fourth in Europe, and it is one of
the founding members of the Europe Union. As a part of G8
group formed by industrialized countries, Italy constantly improved its trade affairs with France, Germany, Netherlands,
Belgium and Luxembourg due to the customs union introduced with the establishment of the European Economic
Community (EEC) and it also accelerated the economic development of Europe. Mechanics, building, chemistry and
transportation vehicles are the most developed sectors of the
Italian industry. The most important driving force of Italy is the
high number of small and medium-scaled companies compared to other industrialized countries. Large-scale companies are mostly located in the Northern and Central parts of
Italy, and southern regions accommodate small-scale enterprises mostly dealing with agriculture and tourism. Another
driving force of the Italian economy is the development of the
areas called “industrial zones” where companies in the same
sector but performing different production stages develop
close economic relations between each other. At present,
there are more than 200 industrial zones in Italy.

THE PLACE AND IMPORTANCE
OF AGRICULTURE
Switzerland is not suitable for agricultural production due
to its climate, land and soil structure; therefore more than half
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Avrupa’nın güneyinden Akdeniz içlerine doğru, kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan bir yarımada üzerinde
yer alan İtalya, güneyinde ve batısında Akdeniz, doğusunda Adriyatik Denizi ve kuzeyinde Alp Dağları ile çevrelenmiştir. 60 milyonu aşan nüfusuyla AB ülkeleri arasında
en kalabalık dördüncü ülke olan İtalya, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden biridir.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Zengin bir ülke olan İsviçre’de üretimde hizmetlerin
payı %72, sanayi üretiminin payı ise yüzde 26,8’dir. Kişi
başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında bulunan İsviçre’de, hizmet sektörü özellikle bankacılık ve finans ağırlıklıdır. Ülke, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi, bilgiye dayalı üretim, nitelikli işçilik, gelişmiş alt yapı
ve gelişmiş borsa ile dünyada rekabet gücü en yüksek
ülkeler arasında yer almaktadır. İsviçre, AB’ye üyesi olmamasına karşın AB ile yakın ekonomik ilişkilere sahiptir.
Ülkenin hedefi, dış ticaret politikasının hedeflerine uygun
olarak, hem üretim hem de hizmet sektörü ihracatında
katma değer zincirinden daha fazla pay alabilmektedir.
Ülke, katma değer zincirini iyi kullanmak ve maksimum
karı sağlamak üzere, özellikle yüksek teknoloji ürünlerdeki rekabetçi performansını sürdürmek ve başı çekmek
için politikalar üretmekte; Sahraaltı Afrika, Orta Doğu, AB,
Çin ve Ukrayna ile ilişkilerini geliştirme çabasındadır.
IMF 2014 yılı verilerine göre, dünyanın sekizinci,
Avrupa’nın ise dördüncü büyük ekonomisi olan İtalya,
Avrupa Birliği’nin de kurucu üyelerinden biridir. Aynı zamanda G8 adı verilen sanayileşmiş ülkeler grubunun da
bir parçası olan İtalya, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
(AET) kurulmasıyla başlayan süreçte, Fransa, Almanya,
Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’un oluşturduğu gümrük birliği sayesinde ticaretini sürekli olarak geliştirmiş
ve aynı zamanda Avrupa’nın ekonomik gelişimine de hız
kazandırmıştır. İtalyan sanayisinin en gelişmiş sektörleri
arasında mekanik, yapı, kimya ve taşıt araçları sanayi
başta gelmektedir. İtalya’nın en önemli gücü, diğer sanayileşmiş ülkelere oranla, küçük ve orta ölçekli firma sayısının fazlalığıdır. Büyük ölçekli firmalar daha çok Kuzey ve
Orta İtalya’da toplanırken Güney İtalya’da daha çok tarım
ve turizm alanında faaliyet gösteren küçük işletmeler yer
almaktadır. İtalyan ekonomisinin bir diğer gücü ise “sanayi bölgeleri” olarak adlandırılan ve aynı sektörde, her
biri üretim aşamalarının başka bir dalında uzmanlaşmış
birçok firmanın sıkı ekonomik ilişkiler içerisinde bir arada
bulunduğu alanların gelişimidir. Bugün İtalya’da 200’den
fazla sanayi bölgesi bulunduğu bilinmektedir.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
İklim, toprak ve arazi yapısı açısından tarımsal üretime çok elverişli olmayan İsviçre’de, tarımsal işletmelerin
yarısından fazlasının hayvansal üretimde yoğunlaştığı ve
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of the enterprises focus on livestock breeding and 70% of
the land used for agricultural activities are green areas used
to produce animal feed. Swiss Parliament enacted “2002
Agriculture Policy” on April 1988 for the purpose of improving
the competitive power of this sector by supporting the structural change, efficient project in the sector, reducing costs,
liberalizing the markets and making direct payments which,
in turn, would support the development process of the agriculture sector. The extent of state intervention in the sales
of agricultural products has been reduced with the enactment of Agriculture Policy 2002. Main agricultural products
of Switzerland are wheat and barley, sugar beet, potatoes,
carrot, apple, grapes, pear and strawberry. Swiss farmers
produce 3/5 of the food products consumed in the country.

tarımda kullanılan arazinin % 70’inin hayvan yemi üretilen
yeşil alanlardan oluştuğu bilinmektedir. İsviçre Parlamentosu, 1998 yılının Nisan ayında kabul ettiği “Tarım Politikası 2002” ile sektörün yapısal değişimini, maliyetlerin
kısılmasını, bu alandaki etkili projelerin desteklenmesini,
piyasaların liberalleştirilmesini ve doğrudan ödemelerin
yapılması yoluyla tarım sektörünün gelişmesini destekleyerek bu sektörün rekabet edebilirliğini artırmayı amaçlamıştır. 'Tarım Politikası 2002'nin yürürlüğe girmesiyle
tarımsal ürünlerin satışına devletin müdahalesi azalmıştır.
İsviçre’nin başlıca tarımsal ürün çeşitleri buğday ve arpa,
şeker pancarı, patates, havuç, elma, üzüm, armut ve çilektir. İsviçreli çiftçiler, ülkede tüketilen gıda maddelerinin
3/5’ini üretmektedir.

Italy achieved great success in organic fruit and vegetable farming and benefits from the advantages offered
by its suitable climate conditions and close location to the
large markets. Agricultural production of the country varies greatly from the north to the south. The fertility is high
in the northern regions of the country, however it declines
greatly in the mountainous areas and the southern regions.
75% of the farms in the country focus on certain products
such as olives and grains. Agriculture’s share in Italy’s GDP
is 2.2 percent. The most important agricultural products
are grapes, potatoes, grains and olives. 3.9 percent of the
existing labour force is employed by the agriculture sector
and arable lands have a share of 22.8 percent.

Organik sebze ve meyve tarımında büyük bir başarı
yakalayan İtalya ise elverişli iklim koşullarından ve büyük
pazarlara olan coğrafi yakınlığından en iyi şekilde faydalanmaktadır. Ülkenin kuzeyinden güneyine doğru tarımsal
üretim verim açısından bir hayli değişim göstermektedir.
Kuzey bölgelerde verim yüksekken dağlık kesimlerde
ve güneyde verim büyük ölçüde düşmektedir. Ülkedeki
çiftliklerin yüzde 75’i ise zeytin ve tahıl ürünleri gibi belirli alanlara yönelmiştir. Tarımın İtalya’nın GSYH’ye katkısı
yüzde 2,2 olarak bilinmektedir. Önde gelen tarım ürünleri
ise üzüm, patates, tahıllar ve zeytindir. Mevcut iş gücünün yüzde 3,9’u tarımda istihdam edilirken ülkedeki sürülebilir tarımsal arazi oranı yüzde 22,8’dir.

GRAIN PRODUCTION IN SWITZERLAND
Data from UN Food and Agriculture Organization (FAO)
show that wheat, barley and corn have the highest share
in the overall grain production of the country. General
production data show that annual production volume

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

İSVİÇRE’DE TAHIL ÜRETİMİ
BM Tarım ve Gıda Örgütü FAO’nun verilerine göre ülkede üretim miktarının en yüksek olduğu tahıl ürünleri buğday, arpa ve mısırdır. Genel üretim verilerine bakıldığında
İsviçre’nin her yıl ortalama 500 bin ton buğday, 200 bin
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of Switzerland for wheat, barley and corn is 500 thousand tons, 200 thousand tons and 150 thousand tons,
respectively. In the course of the recent 10 seasons,
the highest wheat production was 550 thousand tons in
2014/15 while the highest production for barley and corn
was 231 thousand tons in 2005/06 and 198 thousand
tons in 2005/06, respectively.
FAO data shows that Switzerland’s annual rye production is around 10 thousand tons and the country produces 8 thousand tons of oat annually. Rye production
reached to the highest level of the recent 10 seasons
with 15 thousand 874 tons in 2009/10. The volume of
production in 2014/15 was 12 thousand 939 tons. The
country achieved the highest volume of oat production in
the season 2005/06 with 15 thousand 300 tons. The oat
production in 2014/15 was 8 thousand 444 tons.

GRAIN PRODUCTION IN ITALY
FAO data show that the country achieves the highest
production with grain production is achieved with corn,
wheat and rice. General production data show that annual production volume of Italy for corn, wheat and rice
is 8 million tons, 7million tons and 1 million tons, respectively. In the course of the recent 10 seasons, the highest corn production was 10 million 427 thousand tons in
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ton arpa, 150 bin ton mısır üretimi gerçekleştirdiği görülmektedir. Son 10 sezonda buğdayda en yüksek üretime 550 bin ton ile 2014/15 sezonunda, arpada 231 bin
ton ile 2005/06 sezonunda, mısırda ise 198 bin ton ile
2005/06 sezonunda ulaşıldığı görülmektedir.
FAO verilerine göre İsviçre her yıl 10 bin ton civarında
çavdar, 8 bin ton civarında yulaf üretimi gerçekleştirmektedir. Çavdar üretimi 15 bin 874 ton ile 2009/10 sezonunda son 10 sezonun en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
2014/15 sezonunda gerçekleştirilen üretim ise 12 bin
939 tondur. Yulafta ise en yüksek üretime 15 bin 300 ton
ile 2005/06 sezonunda ulaşılmıştır. 2014/15 sezonunda
gerçekleştirilen yulaf üretimi ise 8 bin 444 tondur.

İTALYA’DA TAHIL ÜRETİMİ
FAO verilerine bakıldığında ülkede üretim miktarının en
yüksek olduğu tahıl ürünleri mısır, buğday ve pirinçtir. Genel üretim verilerine bakıldığında İtalya’nın her yıl ortalama
8 milyon ton civarında mısır, 7 milyon ton civarında buğday ve 1 milyon ton civarında mısır üretimi gerçekleştirdiği
görülmektedir. Son 10 sezonda mısırda en yüksek üretim
10 milyon 427 bin ton ile 2005/06 sezonunda, buğdayda 8 milyon 855 bin ton ile 2008/09 sezonunda, pirinçte
ise 1 milyon 620 bin ton ile 2009/10 sezonunda ulaşıldığı
görülmektedir. 2014/15 sezonunda ise ülke 7,1 milyon
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2005/06 while the highest production for wheat and rice
was 8 million 855 thousand tons in 2008/09 and 1 million
620 thousand tons in 2009/10, respectively.
FAO data shows that Italy’s produces 250 thousand tons
of sorghum, 300 thousand tons of oat and 13 thousand tons
of ??? on annual basis. Sorghum production reached to the
highest level of the recent 10 seasons with 366 thousand
tons in 2014/105. The country achieved the highest volume
of oat production in the season 2005/06 with 429 thousand
tons. The oat production in 2014/15 was 240 thousand tons.
The country achieved the highest volume of rye production in
the season 2012/13 with 16 thousand tons. The rye production in 2014/15 was 11 thousand 529 tons.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

ton buğday, 9,2 milyon ton mısır ve 1,3 milyon ton pirinç üretimi gerçekleştirmiştir. Arpa da, son yıllarda üretim
miktarı düşmesine rağmen, İtalya’da üretilen başlıca tahıl
ürünleri arasındadır. Her yıl 800 bin ile 1 milyon ton arasında arpa üreten İtalya, en yüksek üretime 1,282 milyon
tonla 2006/07 sezonunda ulaşmıştır.
FAO verilerine göre İtalya her yıl 250 bin ton civarında
sorgum, 300 bin ton civarında yulaf ve 13 bin ton civarında çavdar üretimi gerçekleştirmektedir. Sorgum üretimi
366 bin ton ile 2014/15 sezonunda son 10 sezondaki en
yüksek noktaya ulaşmıştır. Yulafta en yüksek üretime 429
bin ton ile 2005/06 sezonunda ulaşılmıştır. 2014/15 sezonunda gerçekleştirilen yulaf üretimi ise 240 bin tondur.

April • Nisan 2016

107

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

GRAIN TRADE IN SWITZERLAND
AND ITALY
Switzerland imports grains as the domestic production does not meet the internal consumption. Data from
FAO show that wheat takes the lead in the grain imports
of Switzerland. The volume of wheat imports was 462
thousand tons in 2011/12 season and 390 thousand
tons in 2012/13 season. The volume of wheat imports
in 2013/14 was 436 thousand tons. Wheat is followed
by rice in terms of import volume. The volume of rice imports is approximately 100 thousand tons per year and it
was reported as 120 thousand tons in 2013/14. Corn is
another import product. 103 thousand tons of corn was
imported in 2013/14.
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Çavdarda ise en yüksek üretime 16 bin ton ile 2012/13
sezonunda ulaşılmıştır. 2014/15 sezonunda gerçekleştirilen çavdar üretimi 11 bin 529 tondur.

İSVİÇRE VE İTALYA’DA TAHIL TİCARETİ
İsviçre, tahıl üretimi iç tüketimi karşılayamadığından
ithalata yönelmektedir. FAO’nun verilerine bakıldığında
İsviçre’nin tahıl ithalatında önde gelen ürün buğdaydır. Buğday ithalatı 2011/12 sezonunda 462 bin ton,
2012/13 sezonunda 390 bin ton olarak kaydedilmiştir.
2013/14 sezonundaki buğday ithalatı miktarı ise 436 bin
tondur. Buğdayın ardından en yüksek ithalat miktarı pirinçte görülmektedir. Ortalama 100 bin ton dolaylarında
gerçekleştirilen pirinç ithalatı, 2013/14 sezonunda 120
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Wheat is one of the products occupying a high rank
among the imports of Italy. Although high volumes are
achieved with the wheat production, the quantities do
not suffice to meet the internal consumption. 7,321 million tons of wheat was imported in the season 2011/12;
however this figure declined to 6,108 million tons in
2012/13 and 5,792 million tons in 2013/14. Wheat is followed by corn in terms of import volume. The volume of
corn imports was 2.5 million tons between the seasons
2007/08 and 2012/13; this figure increased to 3,946 million tons in the season 2013/14. Barley is another import product. The volume of barley imports can get close
to 1 million tons, and it was recorded as 497 thousand
tons and 637 thousand tons in the seasons 2012/13 and
2013/14, respectively.
Low figures are observed in the export volumes of Italy
and Switzerland that are unable to meet the internal consumption with their domestic production. Rice and barley
take the lead in exports of
Switzerland. The volume
of rice and barley exports is lower than 1000
tons. Rice is the leading
export grain of Italy. The
country exported 722
thousand tons of rice in
the season 2011/12 and
this figure increased to
736 thousand tons in the
season 2012/13. The rice
production in 2013/14
was 718 thousand tons.
Rice is followed by corn
in exports. The volumes
of corn exports in the
seasons 2012/13 and
2013/14 were 68 thousand tons and 38 thousand tons, respectively.

bin ton olarak kaydedilmiştir. Mısır da ithal edilen tahıl
ürünlerinden biridir. 2013/14 sezonunda ithal edilen mısır
miktarı 103 bin tondur.
İtalya’nın da ithal ettiği başlıca ürün buğdaydır. Buğday üretiminde yüksek rakamlar izlense de bu miktarlar
iç tüketimi karşılamaya yetmemektedir. 2011/12 sezonunda 7,321 milyon ton buğday ithal edilirken bu miktar 2012/13 sezonunda 6,108 milyon tona gerilemiş,
2013/14 sezonundaysa 5,792 milyon ton olarak kaydedilmiştir. İthalatta buğdayı mısır takip etmektedir. Mısır ithalatı 2007/08 ve 2012/13 sezonları arasında 2,5 milyon
ton dolaylarında gerçekleşmiş, 2013/14 sezonundaysa
bu miktar 3,946 milyon tona yükselmiştir. İthal edilen bir
diğer önemli tahıl ürünü ise arpadır. Arpa ithalatı zaman
zaman 1 milyon tona yaklaşmakla birlikte 2012/13 sezonunda 497 bin ton, 2013/14 sezonundaysa 637 bin ton
olarak kaydedilmiştir.
Gerçekleştirdikleri üretimle
iç tüketimini karşılayamayan
İsviçre ve İtalya’nın tahıl ihracatında da düşük rakamlar izlenmektedir. İsviçre’nin
tahıl ihracatında önde gelen
ürünler pirinç ve arpadır. Pirinç ve arpadaki ihracat miktarları 1000 tonun altındadır.
İtalya’nın tahıl ihracatında
ise önde gelen ürün pirinçtir. 2011/12 sezonunda 722
bin ton pirinç ihraç edilmiş,
bu miktar 2012/13 sezonunda 736 bin tona yükselmiştir.
2013/14 sezonunda kaydedilen pirinç ihracatı ise 718 bin
tondur. İhracatta pirinci mısır izlemektedir. 2012/13 ve
2013/14 sezonlarında ihraç
edilen mısır miktarı ise sırasıyla 68 bin ton ve 38 bin tondur.

FLOUR MILLING IN SWITZERLAND AND ITALY
It is known that there are 40 to 50 flour mills in Switzerland. Four of these mills have large production capacity meeting more than 60% of the country’s total milling
quantity based on the annual production. Data from FAO
show the volume of flour exports in Switzerland increases year by year. The volume of flour exports that was
maximum 293 tons between the seasons 2005/06 and
2008/09 increased above 3 thousand tons starting from
the season 2009/10 and it was recorded as 4.438 thousand tons and 5 thousand tons in 2010/11 and 2011/12,
respectively. The country exported 6 thousand tons of
flour in 2012/13 and 2013/14. On the other hand, im-
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İSVİÇRE VE İTALYA’DA UN DEĞİRMENCİLİĞİ
İsviçre’de 40 ile 50 arasında un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin dördü, üretim kapasitesi
bakımından büyük değirmenler sınıfında yer almakta ve
ülkedeki toplam öğütme miktarının yüzde 60’dan fazlasını karşılamaktadır. FAO’nun verilerine bakıldığında
İsviçre’nin un ihracatının yıldan yıla artış gösterdiği görülmektedir. 2005/06 ve 2008/09 sezonları arasında en
fazla 293 tona ulaşan un ihracatı, 2009/10 sezonundan
itibaren 3 bin tonun üstüne çıkmış, 2010/11 sezonunda
4,438 bin ton, 2011/12 sezonunda ise 5 bin ton olarak
kaydedilmiştir. 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında ger-
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port figures follow a trend
close to the export figures.
The volume of flour exports
reached to the peak level
with 7.164 thousand tons
in 2011/12 and it remained
around 6 thousand tons in
the seasons 2012/13 and
2013/14.
ANTIM (Italian Association of Milling Industry)
supported by the leading
flour millers of Italy represents more than 130
members. In Italy, there
are around 500 flour mills
with a capacity higher than
50 thousand tons per day.
The majority of these mills
are located in the north
of the country. There are
limited number of mills in the south of the country,
and majority of the existing mills are told to be familyowned mills. Different types of flour and semolina are
produced in various regions of the country as the varied nature of the regional culinary culture in Italy leads
to a diversity in the consumption patterns for flour
products. The volumes of imports and exports are not
very high in the Italian flour industry focusing production operations on meeting the internal demand. FAO
data show that the volume of flour exports was around
150 thousand tons between the seasons 2007/08 and
2012/13 and the volume was recorded as 200 thousand tons in 2013/14. It would not be wrong to say
that flour imports follow and overall upward trend in
the recent seasons. The volume of imports was 22
thousand tons in the season 2011/12, it increased to
85 tons in 2012/13 and declined to 55 thousand tons
in 2013/14.
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çekleştirilen un ihracatı ise
6 bin ton civarındadır. Buna
karşılık un ithalatında da ihracata yakın rakamlar söz
konusudur. 7,164 bin tonla 2011/12 sezonunda en
yüksek seviyeye ulaşan un
ithalatı, 2012/13 ve 2013/14
sezonlarında 6 bin ton civarında kalmıştır.
İtalya’nın en önemli un değirmencilerinin de desteğini
alan ANTIM’in (İtalya Değirmencilik Endüstrisi Derneği)
130’dan fazla üyeyi temsil
ettiği biliniyor. İtalya’da günde 50 bin tondan daha fazla
üretim kapasitesi bulunan
500 civarında un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu
değirmenlerin
çoğunluğu
ülkenin kuzeyinde yer almaktadır. Ülkenin güneyinde yer
alan değirmen sayısı daha az olmakla birlikte mevcut
değirmenlerin büyük ölçüde aileler tarafından işletilen
değirmenler olduğu belirtilmektedir. İtalya’da bölgeler
arası yemek kültürünün farklılık göstermesi, un bazlı
gıdaların tüketiminde de çeşitlilik oluşmasına neden olduğundan ülkenin farklı bölgelerinde farklı un ve irmik
tipleri üretilmektedir. Daha çok iç tüketimi karşılamaya
yönelik üretim yapan İtalyan un endüstrisinde, ithalat ve
ihracat miktarları ise çok yüksek değildir. FAO’nun verilerine göre İtalya’nın un ihracatı 2007/08 ve 2012/13
sezonları arasında 150 bin ton civarında gerçekleşmiş
ve 2013/14 sezonunda 200 bin ton olarak kaydedilmiştir. Un ithalatında ise son sezonlarda genel bir artışın
söz konusu olduğu söylenebilir. 2011/12 sezonunda 22
bin ton olarak gerçekleşen ithalat miktarı, 2012/13 sezonunda 85 bin tona ulaşmış, 2013/14 sezonundaysa
55 bin tona gerilemiştir.
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