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Climate change
and our sector

İklim değişikliği
ve sektörümüz
Değerli Okurlar,

Dear Readers,
We present you the 77th issue of Miller Magazine. We
focused on climate change and its effect on milling industry in this issue. As we all know, there is a serious issue
that the whole world is thinking about: climate change.
On 12 December 2015, leaders, officials, representatives of civil society, private sector leaders and politicians
from nearly 195 countries came together at Paris Climate
Change Conference and managed to sign an agreement
to make the whole world act actively because it is globally acknowledged that climate change is a non-ignorable issue now.

Değirmenci Dergisi’nin 77. Sayısıyla karşınızdayız. Bu
sayımızda iklim değişikliği ve değirmencilik sektörüne etkilerini ele aldık. Hepimizin bildiği gibi, son yıllarda dünyanın üzerinde ciddiyetle düşündüğü bir konu var: iklim
değişikliği. 12 Aralık 2015 tarihinde yaklaşık 195 ülkeden
gelen liderler, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri, özel
sektör liderleri ve politikacılar Paris İklim Zirvesi’nde bir
araya gelmiş ve dünyanın bir bütün olarak, aktif bir şekilde hareket edeceği bir anlaşma imzalamayı başarmıştı.
Çünkü artık iklim krizinin ihmal edilemeyecek bir noktaya
geldiği herkesçe kabul ediliyor.

We face climate change as desertification, floods, erratic rainfall, hurricanes and etc. and know that climate
change has been the most critical issue in the world regardless of country or continent. Can we consider food
safety, agricultural production and climate change separate from each other? Without a doubt, our staple food
grains and pulses is highly related with this. Therefore,
if we cannot take sustainable precautions immediately,
climate change would have a serious influence on the
regions which can be easily affected. The importance of
concepts such as sustainability, clean, green and efficient
production is hidden in this.

İklim değişikliğini çölleşme, sel, dengesiz yağışlar, hortum
vb. şekilde görüyor ve iklim değişikliği konusunun ülke
ya da kıta fark etmeksizin tüm dünyanın en kritik meselesi haline geldiğini biliyoruz. Peki, gıda güvenliği, tarımsal üretim ve iklim değişikliği kavramları birbirinden ayrı
tutulabilir mi? Hiç şüphesiz temel gıda saydığımız tahıl
bakliyatın üretim süreci de bununla bir hayli ilişkilidir. Bu
sebeple en kısa sürede sürdürülebilir önlemler alınmazsa
iklim değişikliğinin özellikle çabuk etkilenecek bölgelerin
ekosistemi üzerinde ciddi etkileri olacaktır. Sürdürülebilirlik, temiz, yeşil ve verimli üretim gibi kavramların önemi
daha çok bunda yatmaktadır.

In this issue, we also present you İmaş Makine, one
of the leaders in milling technologies sector, in Technology Platform section. Answering our questions, İmaş
Makine General Manager Mustafa Özdemir gives us
information about the technologic solutions that İmaş
Makine provides, technical service, training opportunities, future targets and “innovation” concept in milling.
You can find the interview that we made with Mustafa
Özdemir in the following pages.

Bu ay ayrıca, Teknoloji Platformu bölümümüzde değirmen teknolojileri sektörünün en büyükleri arasında yer
alan İmaş Makine’yi konuk ettik. Sorularımızı yanıtlayan
İmaş Makine Genel Müdürü Mustafa Özdemir, İmaş
Makine’nin sunduğu teknolojik çözümler, teknik hizmetler, sunduğu eğitim olanakları, gelecek hedefleri ve değirmencilikte “yenilik” kavramı hakkında bizlere bilgi verdi.
Mustafa Özdemir ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı dergimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.

Hope to meet again in the next issue…

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…
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Zübeyde KAVRAZ

FIXING THE WORLD!
Dünyayı düzeltmek!

Dear Friends,

Değerli dostlar,

You must be aware that I have been sharing short stories with you on this page. As you know, both Turkey
and the world in general are having hard times. We feel
that we have been losing our humanitarian values day by
day. Unfortunately, these values that we are losing both
cannot help solving the problems in the world and create
more and more problems.
Therefore, I share stories to remember our lost values
in such circumstances. So, this month, I would like to
share a short story that attributing this:
“After having worked hard for a week, the man woke
up on a Sunday morning and took his newspaper in order
to have some rest. He thought he can sit at home all day
doing nothing. While he was enjoying this idea his son
came running and asked when they would go to the cinema. The man had promised; he would go to the cinema
with his son. However, he had to find an excuse as he did
not want to go out.
He caught sight of the world map that the newspaper
distributed as a free gift. He crumbled the world map
and told his son: “If you can manage to fix this map I will
go with you,” while he was thinking himself: “Well! I am
free now; even a geography professor cannot fix this map
before the night.”

Bir süredir farkındasınızdır, sizinle bu sayfada daha çok
kısa kısa hikayeler paylaşıyorum. Malum, gerek ülkemiz
gerekse dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Her geçen gün
insani değerlerimizi biraz daha kaybettiğimizi hissediyoruz.
Ne yazık ki yitirdiğimiz bu değerler, dünyamızdaki sorunları
çözmediği gibi daha çok sorunun da temelini atıyor.
Dolayısıyla böyle bir ortamda, yitip giden değerlerimizi
hatırlamak için hikayeleri kullanıyorum. Bu ay da yine buna
atıfta bulunan bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum:
“Adam, bir hafta yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra Pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp
evde oturacağını düşündü.
Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve sinemaya
ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti,
onu bu hafta sonu sinemaya götürecekti ama hiç dışarıya
çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu.
Gözüne gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya
haritası ilişti. Dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve
oğluna: “Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim” dedi. Bir yandan da, “Oh be! Kurtuldum, en
iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama
kadar düzeltemez” diye düşündü.

Ten minutes left and the son came running. He said: “Dad,
I fixed the map, we can go now.” The man couldn’t believe
and wanted to have a look. Once he saw he was just astounded and asked his son how he could manage that.

Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına
koşarak geldi ve “Baba, haritayı düzelttim artık sinemaya
gidebiliriz” dedi. Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de halen hayretler içindeydi ve bunu nasıl
yaptığını sordu oğluna.

The child answered: “There was a human figure on the
back of the map you gave me; when I fixed the human,
the world was fixed automatically.”

Çocuk, “Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden düzelmişti” dedi.

Yes, we are having hard times; the world is having hard
times too. However, as the child says, if we fix the human
the world would be fixed automatically…

Evet, zor günlerden geçiyoruz, dünyamızda zor zamanlar yaşanıyor ancak çocuğun da dediği gibi insanı düzeltirsek, dünya da kendiliğinden düzelir zaten…
Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…

Hope to meet you in the next issue…

Best regards…
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Global feed industry gathered in Antalya
..................................................................................................................

Dünya yem endüstrisi Antalya’da buluştu

Global feed and food industry leaders gathering at GFFC5 2016 - 5th Global Feed & Food
Congress, organized in Antalya discussed the
critical issues facing the agri-food chain.
Antalya’da düzenlenen GFFC 2016 - 5. Dünya Yem
& Gıda Kongresi’nde bir araya gelen dünya yem
ve gıda endüstrisi liderleri, tarım-gıda zincirinin
karşı karşıya olduğu önemli sorunları ele aldı.
Global feed and food industry leaders discussed critical issues facing the agri-food chain at the 5th Global
Feed & Food Congress (GFFC), organized by the International Feed Industry Federation (IFIF) in cooperation with
the European Feed Manufacturers' Federation (FEFAC)
and hosted by the Turkish Feed Manufacturers' Association (TÜRKİYEM-BİR), with technical support provided by
the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Nearly 1000 delegates from universities, public institutions, private sector related with feed and food sector from 45 countries attended to the Congress with the
theme ‘Equity and Prosperity for All - The Future' between 18 and 20 April 2016.

ISSUES TO CONSIDER IN FEED
AND FOOD SECTOR
The Congress started with the opening speeches of M.
Ülkü Karakuş, President of TÜRKİYEM-BİR, Joel New-
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Dünya yem ve gıda endüstrisi liderleri; Uluslararası Yem
Endüstrisi Federasyonu’nun (IFIF), Avrupa Yem Üreticileri Federasyonu’nun (FEFAC) ortaklığı, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) teknik desteğiyle organize ettiği ve
Türkiye Yem Üreticileri Derneği’nin (TÜRKİYEM-BİR) ev
sahipliğini yaptığı 5. Küresel Yem & Gıda Konferansı’nda
(GFFC) tarım-gıda zincirinin karşı karşıya olduğu önemli
sorunları ele aldı.
18-20 Nisan 2016 tarihleri arasında “Herkes İçin Eşitlik
ve Refah – Gelecek” teması ile gerçekleştirilen kongreye,
45 farklı ülkeden, yem ve gıda sektörü ile ilgili kamu, özel
sektör ve üniversite temsilcilerinden oluşan yaklaşık 1000
kişi katılım gösterdi.

YEM VE GIDA SEKTÖRÜNDE
ODAKLANILMASI GEREKEN KONULAR
Kongre, Türkiyem-Bir Başkanı M. Ülkü Karakuş, IFIF
Başkanı Joel Newman, FEFAC Başkanı Ruud Tijssens,
FAO Temsilcisi Yuriko Shoji ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
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man, President of IFIF, Ruud Tijssens, President of Ruud
Tijssens, Yuriko Shoji, FAO Representative, Mehmet
Daniş, Vice President of Ministry of Food, Agriculture
and Livestock. Speaking at the opening, President of
TÜRKİYEM-BİR M. Ülkü Karakuş focused on meeting the
increased food demand, environmental issues, sustainability in animal production, supplying food with affordable prices to all parts of the society and providing fair
income for producers. Stating that feed and food sectors
should be discussing these issues, Karakuş added that
family-owned businesses in rural areas are about to disappear due to industrialism and urbanization; and familyowned businesses should be supported in feed and food
production for overcoming this transition.
Saying that feed production has been increasing 10%
on average annually, Karakuş stated that 20 million ton
mixed feed production is expected to reach 30 million
tons in 5 or 6 years and there is a higher potential in
Turkey to produce much more. Hel also called on the
representatives of other countries to share this dynamism
and development.

Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’in konuşmaları ile açıldı.
Açılışta söz alan Türkiyem-Bir Başkanı M. Ülkü Karakuş,
konuşmasında; artan gıda talebinin karşılanabilmesi, çevre konuları, hayvansal üretimde sürdürülebilirlik, gıdanın
uygun fiyatlarla toplumun her kesimine ulaştırılması ve
üreticiye adil bir gelir sağlanması konuları üzerinde durdu. Yem ve gıda sektörlerinin en çok bu konuların üzerinde durması gerektiğini belirten Karakuş, gelişmekte
olan ülkelerde kırsal kesimdeki aile tipi işletmeciliğinin,
endüstrileşme ve şehirleşme olgusu nedeniyle yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ve bu geçiş sürecinin
rahat atlatılabilmesi için yem ve gıda üretiminde aile tipi
işletmelerin desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Yem üretiminin uzun zamandan beri yılda ortalama %10
oranında arttığını söyleyen Karakuş, 20 milyon ton olan
karma yem üretiminin 5-6 yıl içerisinde 30 milyon tona
ulaşmasının beklendiğini, Türkiye’de bunlardan çok daha
fazlasını üretmek için potansiyel olduğunu ifade ederek
diğer ülke temsilcilerini de bu dinamizme ve gelişmeye
ortak olmaya davet etti.

KONGREDE ELE ALANIN KONULAR
ISSUES DISCUSSED DURING THE CONGRESS
Addressing the GFFC theme ‘Equity and Prosperity for
All - The Future', the high level panel brought together
Knut Nesse, CEO of Nutreco, Hubert de Roquefeuil,
Chairman of InVivo NSA, Dr. Marcos Jank, Vice President
Corporate Affairs and Business Development at BRF and
Durmuş Yılmaz, former Governor of the Central Bank of
Turkey.
Speaking in front of 900 international delegates, the
panelists discussed the current state of the feed and food
industries, as well as the most important challenges that
lie ahead to deliver on the 5th GFFC theme ‘Equity and
Prosperity for All’. The panel discussion with delegates
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GFFC’nin “Herkes İçin Eşitlik ve Refah – Gelecek”
temasına odaklanan üst düzey panel Nutreco CEO’su
Knut Nesse, InVivo NSA Başkanı Hubert de Roquefeuil, BRF’de Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Başkanı Dr.
Marcos Jank, Türkiye Merkez Bankası eski başkanı Duruş
Yılmaz gibi isimleri bir araya getirdi.
Tüm dünyadan 1000’e yakın delegeye hitap eden panel konuşmacıları, yem ve gıda endüstrilerinin mevcut
durumunu ve 5. Dünya Yem & Gıda Kongresi’nin teması olan “Herkes İçin Eşitlik ve Refah – Gelecek”in işaret
ettiği önemli zorlukları ele aldılar. Delegelerin paneldeki
konuşmaları, sürdürülebilirlik de dahil olmak üzere tarım-gıda zincirinin karşı karşıya olduğu kritik meseleleri,

May • Mayıs 2016

17

NEWS • HABER

touched on critical issues facing the agri-food chain, including sustainability, how to drive and finance innovation, the importance of a balanced regulatory framework,
technology transfer and capacity development as well as
free and fair trade. There was a call for better communication to a wider audience and agreement that working
together is key to meet future challenges.
Prior to the global leaders panel, over 70 world-class
speakers, including CEOs, leaders, and experts from
global feed and food companies, international organizations and the scientific community, provided their insights
and expertise at the 5th GFFC sessions and workshops
that covered the whole feed manufacturing and food processing value chain, with a special focus on Sustainability, Markets & Trade, Global Regulations & Trade Facilitation, Biosecurity along the Feed & Food Chain, Animal
Nutrition, Innovation and R&D.

inovasyonların nasıl yürütülüp finanse edileceği, dengeli
bir düzenleyici çerçevenin önemi, özgür ve adil ticaretin
yanı sıra teknoloji transferi ve kapasite gelişimi gibi konulara yönelikti. Kongrede ayrıca gelecekteki sorunlarla
baş edebilmek amacıyla daha geniş bir dinleyici kitlesine
yönelik daha etkili iletişim ve birlik olma çağrısı da yapıldı.
Global liderlerin panelinden önce, küresel yem ve gıda
firmalarından, uluslararası organizasyonlardan ve bilim
topluluklarından CEO’lar, liderler ve uzmanların oluşturduğu 70’in üzerinde birinci sınıf konuşmacı; 5. GFFC oturumlarında ve workshoplarında düşüncelerini paylaştılar.
Söz konusu oturumlar ve workshoplar tüm yem üretim ve
gıda işleme değer zincirine yönelik olmakla birlikte sürdürülebilirlik, pazarlama & ticaret, küresel düzenlemeler &
ticaretin kolaylaştırılması, yem ve gıda zincirinin yanı sıra
biyogüvenlik, hayvan beslenmesi, inovasyon ve AR-GE
gibi alanlara da özellikle değinildi

Great interest for Feed Planet
.................................................

Feed Planet’e yoğun ilgi
Parantez Group was at GFFC 2016 Congress
with Miller Magazine, Feed Planet Magazine
and IDMA Exhibition.
Parantez Group; Değirmenci Dergisi, Feed
Planet Dergisi ve İDMA Fuarı ile GFFC 2016
Kongresi’ndeydi.

Parantez Group, the organizer of IDMA Exhibition
which is the most important technology fair of flour and
feed milling industry, both promoted IDMA 2017 Fair
and introduced the very first issue of Feed Planet to the
feed industry.
Sharing the latest issues of Miller Magazine, BBM
Magazine and Feed Planet with the exhibitors during
the Congress, Parantez had great interest with its new
magazine Feed Planet. Continuing the preparations for
7th IDMA Fair
to be held in
2017 as well
as its publications, Parantez
had significant
meetings with
feed industry
representatives during the
Congress.
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Un ve yem değirmenciliğinin en önemli teknoloji fuarı İDMA’nın organizatörü olan Parantez Group, GFFC
Kongresi’nde hem İDMA 2017 Fuarı’nın tanıtımını gerçekleştirdi hem de yem sektörünü, ilk sayısı yayınlanan
Feed Planet Dergisi’yle buluşturdu.
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 yem sektörü
temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
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Bühler impresses
Thai rice processors
.................................................

Bühler, Taylandlı pirinç
işleyicilerini etkiliyor
Selling more than 100 SORTEX S UltraVision™ optical sorters in Thailand, Bühler continues to
impress Thai rice processors with next-generation SORTEX sorting technology.
Tayland’a 100’den fazla SORTEX S UltraVision™ optik ayırıcı satan Bühler, yeni nesil SORTEX ayırıcı teknolojisiyle Taylandlı pirinç işleyicilerini etkilemeye devam ediyor.
The Bühler Group has sold more than 100 SORTEX S UltraVision™ optical sorters in Thailand since
its launch in late 2014. This successful optical sorter,
part of Bühler’s wider range of UltraLine high capacity
energy-efficient rice milling technology, has been welcomed by exporters and processors of premium rice
including white, fragrant and parboiled for its new sorting capabilities. Two of Thailand’s top rice processors
have voiced their praise for the SORTEX S UltraVision™
by stressing the advantages the new equipment has
brought to their businesses. Buying seven SORTEX S
UltraVision™ sorters in 2014, Riceland International’s
president CEO Vichai Sriprasert, who is also the former president of the Thai Rice Exporters Association,
says: “As Thai rice exporters, we place very exacting
standards on our product quality and expect the same
high standards of the machines we use to achieve this.
With the SORTEX S UltraVision™ from Bühler, we found
a state-of-the-art optical sorter to match our demands.
It offers high capacity, with outstanding sorting capabilities, which provides us with the reliability we require.
This, combined with the excellent service provided by
Bühler, makes investment in the SORTEX S UltraVision™ a compelling choice.”
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Bühler Grup, 2014’ün sonlarında yapılan lansmanından
bu yana Tayland’a 100’den fazla SORTEX S UltraVision™
optik ayrıcı sattı. Bühler’in geniş yelpazeli UltraLine yüksek
kapasiteli enerji tasarruflu pirinç değirmenciliği teknolojisinin
bir parçası olan bu başarılı optik ayırıcı, yeni ayırma becerileri
sayesinde beyaz, kokulu ve parlatılmış pirinçler de dahil birinci sınıf pirinç ithalatçıları ve işleyicileri tarafından memnuniyetle
karşılandı. Tayland’ın önde gelen pirinç işleyicilerinden ikisi,
bu yeni ekipmanın işletmelerine sağladığı avantajları vurgulayarak SORTEX S UltraVision™ için övgülerini dile getirdiler.
2014’te yedi adet SORTEX S UltraVision™ satın alan
Riceland International’in Başkanı ve Tayland Pirinç İthalatçıları Derneği’nin eski başkanı olan CEO Vichai Sriprasert,
şu yorumda bulundu: “Taylandlı pirinç ithalatçıları olarak,
ürün kalitemizde çok yüksek standartların olmasına dikkat
ediyoruz ve bunu başarmak için de kullandığımız makinelerin de aynı yüksek standarda sahip olmasını istiyoruz.
Bühler’den aldığımız SORTEX S UltraVision™ ile talebimizi karşılayacak son teknolojili bir optik ayırıcı bulmuş olduk. Kusursuz ayırma becerisiyle yüksek kapasite sunan
bu makineler, bize ihtiyacımız olan güvenilirliği sunuyor.
Bühler’in sağladığı mükemmel hizmeti de düşündüğümüzde, SORTEX S UltraVision™ yatırımı yapmak oldukça tatmin edici bir seçim.”
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Breakthrough service for
millers from Milleral:
PRO SUPPORT
.................................................

Milleral’dan değirmenciler
için çığır açıcı hizmet:
PRO SUPPORT
Milleral, milling technologies brand of İmaş Makine, introduces Pro Support service that ushers a
new era in milling sector.
İmaş Makine’nin değirmencilik teknolojileri markası Milleral, değirmencileri, sektörde çığır açıcı
yeni bir hizmet olan Pro Support’la buluşturuyor.
One of the leading companies in milling technologies,
İmaş Makine is now featuring a new service to milling
that ushers a new era in milling sector with its Milleral
brand: Pro Support.
Pro Support is developed for supporting millers with
more rapid and efficient service in technical service requirements. What makes this service unique and significant is that Pro-Support serves not only the mills with
Milleral technologies but also the whole grain milling sector. In other words, whether you have a Milleral plant/
product or not Pro Support is under your service without any conditions. Likewise, if you have a Milleral plant/
product you can benefit from the same service whether
your product is under warranty or not.
Pro Support team, whose responsibility is to serve for
technical service after sales, provide 24/7 support for a
continuous operation in mills. The team which consists
of experts and focus on providing right analyses and
efficient and rapid solutions, also provides consultancy
services to make millers’ plant diagram more efficient
when required
Pro Support service which is unconditionally provided
around the world can be obtained via e-mail, telephone
and whatsApp.
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Değirmen teknolojileri sektörünün öncü markalarından
İmaş Makine, Milleral markası altında değirmencilik sektörünü çığır açacak yeni bir hizmetle tanıştırıyor: Pro Support.
Pro Support, satış sonrasında değirmencilere teknik servis
konusunda daha etkili ve hızlı destek vermek amacıyla geliştirildi. Bu hizmeti son derece farklı ve öneli kılan ise sadece Milleral
teknolojilerine sahip değirmenlerin değil, diğer değirmenlerin
de bu hizmetten faydalanabilmesi. Yani bir Milleral ürünü ya da
tesisine sahip olun ya da olmayın, Milleral’in satış sonrası teknik servis hizmeti olan Pro Support’a doğrudan iletişimle sahip
olabiliyorsunuz. Aynı şekilde eğer bir Milleral ürün ya da tesisine
sahipseniz, ürün ya da tesisinizin garanti kapsamında olup-olmadığı da önemli değil, yine aynı hizmeti alabiliyorsunuz.
İşi, sadece satış sonrası teknik destek olan Pro Support
ekibi, hem yedek parça hem de her kapsamda teknik servis hizmetleriyle, değirmencilerin operasyonlarının kesintisiz
yürüyebilmesi için 7/24 destek veriyor. Alanında uzman kişilerden oluşan ve değirmenciler için doğru analizlerle verimli
ve hızlı çözümler üretmeye odaklanan ekip, talep halinde,
tesisin yerleşimini ve şemasını daha verimli hale getirecek
şekilde, değirmencilere danışmanlık hizmeti de sunuyor.
Koşulsuz olarak dünya çapında sunulan Pro Support
hizmetine; e-posta, telefon ve WhatsApp üzerinden doğrudan ulaşılabiliyor.
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Stern-Wywiol Gruppe
achieves 12 percent
growth
.................................................

Stern-Wywiol Gruppe
yüzde 12 büyüdü
The Hamburg-based Stern-Wywiol Gruppe achieved a record sales figure of 444 million EUR in
2015 – resulting in 12 percent growth for the family business. The number of employees in Germany and abroad rose to nearly 1,000. It is planned to continue this positive development in the
growing international market for food and feed ingredients with investments of 25 million EUR in
the next two years.
Hamburg merkezli Stern-Wywiol Gruppe 2015 yılında, 444 milyon Euro’luk rekor bir ciro elde etti.
Aile şirketi bu ciroyla yüzde 12 büyüme sağladı. Firmanın yurtiçi ve yurtdışındaki çalışanlarının sayısı ise 1.000 kişiye yaklaştı. Gelecek 2 yılda gerçekleştirilecek olan 25 milyon Euro’luk yatırımlarla,
büyümekte olan uluslararası gıda ve yemlere yönelik içerikler piyasasında, bu olumlu gelişmenin
devam ettirilmesi amaçlanıyor.
The Stern-Wywiol Gruppe comprises eleven independent specialist firms in Germany which develop,
produce and market functional ingredients for the
production of food and feed. They include internationally well-known names like Hydrosol, Mühlenchemie,
SternMaid, SternVitamin, Sternchemie, SternEnzym,
HERZA Schokolade and Berg+Schmidt. Each company has specific competence in a particular field, for instance bakery or dairy products, deli foods, meat, fish,
chocolate, flavourings, lecithin, enzymes or vitamins.
“This special, customer-friendly structure is the basis
of our innovative power and our success”, says Torsten
Wywiol, who leads the group of companies in the second generation as its CEO. “Our diversified and flexible
production system and our intensive applications research
enable us to develop and sell product solutions tailormade to individual customers. That is how we were able
to assert ourselves against the big corporations in the in-
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Stern-Wywiol Gruppe’da on bir adet bağımsız, kendi
alanlarında uzmanlaşmış Alman şirketi yer alıyor. Bunlar
gıda maddelerinin ve yemlerin imalatında kullanılan fonksiyonel katkı maddeleri geliştiriyor, üretiyor ve satıyor. Bunlar arasında uluslararası düzeyde ün sahibi olan Hydrosol,
Mühlenchemie, SternMaid, SternVitamin, Sternchemie,
SternEnzym, Herza Schokolade ve Berg+Schmidt gibi şirketler yer alıyor. Her bir şirket unlu mamuller, süt ve ürünleri,
şarküteri ürünleri, et, balık, çikolata, aromalar, lesitin, enzimler ve vitaminler ile ilgili olarak gelişmiş bir yetkinliğe sahip.
“Müşteri dostu bu özel yapı, yenilikçilik gücümüzün ve
başarımızın temelini oluşturuyor.” diye belirtiyor şirketler
grubunun CEO’su ve ikinci nesil temsilcisi Torsten Wywiol
ve ekliyor: “Çok yönlü ve esnek üretimimiz sayesinde ve
ayrıca uygulamaya yönelik yoğun araştırmalarımız dolayısıyla, sipariş üzerine müşteriye özel ürün çözümleri geliştiriyor ve satıyoruz. Bu sayede içerik maddeleri konusundaki dünya piyasasında, büyük holdinglere karşı geçen yıl
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ternational ingredients market again last year and achieve
above-average growth across all the units.”
The culture of innovation has high priority throughout the group, in the sectors of dairy products, baked
goods or vegan specialities alike: “Our barbecue sausages made of vegetable protein are a real hit in terms
of flavour and crispness, and they are sold successfully
by a number of meat producers”, Torsten Wywiol adds.
Above all, the ingredients group scores with a transparent management style and wide personal scope for
the individual – and not only for employees: customers
and suppliers are treated as equal partners, too. Short
decision-making routes and a culture of cooperation
between the divisions, from Research and Development through Production to Sales are further advantages of an owner-managed family business.
With an export share of over 80 percent, the independently operating companies supply customers in
more than 100 countries in all of the continents. Fifteen foreign affiliates with a specific knowledge of their
region, and in some cases research and production
facilities of their own, ensure the group access to the
most important markets.
In order to continue this positive development, the
group will invest another 25 million EUR in enlarging
research and production capacities in Germany and
abroad over the next two years. New food technologists and sales staff will also be taken on for these
functions in Hamburg and abroad. This, says Torsten
Wywiol, will create a basis for continued growth of the
group and a sales target of 470 million EUR in 2016.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

bu şekilde başarıyı yakaladık ve tüm birimlerde normalin
üstünde bir büyüme sergileyebildik.”
İnovasyon kültürü, gerek süt ürünlerinde, gerek unlu mamullerde gerekse vegan ürünler segmentinde, grubun tüm
işletmelerinde önceliğe sahip. Torsten Wywiol, bu noktada
şunları ilave ediyor: “Bitkisel protein bazlı ızgaralık sosislerimiz, lezzetli ve çıtır çıtır bir başarı öyküsüdür. Üstelik bunları birçok et üreticisi başarıyla satmaktadır.”
Çalışanlar nezdindeyse, içerik maddeleri grubu, şeffaf bir şirket yönetimiyle ve bireylere yönelik geniş kişisel
olanaklarla puan topluyor. Ancak eşit seviyede partner
olarak kabul edilenler, sadece çalışanlardan değil, aynı
zamanda müşteriler ve tedarikçilerden de oluşuyor. Kısa
yollu karar mekanizmaları ve AR-GE’den üretime, oradan
da satışa kadar bölümler arası bir nitelikte var olan iş arkadaşlığı şeklindeki işbirliği, sahipleri tarafından yönetilen
bu aile şirketinin diğer avantajları arasında.
İhracat payı yüzde 80’den fazla olup, bağımsız faaliyet
gösteren şirketler, bu bağlamda, tüm kıtalardaki yüzden
fazla ülkede bulunan müşterilerine tedarikte bulunuyorlar. Yurt dışında var olan 15 şube, bölgesel ağırlıklı bilgi
birikimleri ve kısmen bağımsız araştırma ve üretim kapasiteleri ile en önemli pazarlara erişim olanağı sağlıyor.
Bu olumlu gelişmenin devam ettirilebilmesi için grup, gelecek iki yılda ilave bir 25 milyon Euro’luk yatırım yapacak ve
böylelikle yurtiçinde ve yurtdışında sahip olduğu araştırma
ve üretim kapasitelerini genişletecek. Yeni gıda teknoloji uzmanları ve satış temsilcileri, kendi alanlarında çalışmak üzere
Hamburg’da ve yurt dışında istihdam edilecek. Bu, grubun
daha da büyümesinin temeli olarak değerlendiriliyor. Torsten
Wywiol, 2016 yılında 470 milyon Euro’luk bir ciro hedefliyor.
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Alapala completed
its mill project
in
Canada
.................................................
Alapala, Kanada’daki
değirmen projesini
tamamladı
Alapala Makine, one of the leading milling technologies producers in the world, successfully completed the flour mill project with a capacity of 200 ton/day in Quebec, Canada.
Dünyanın en büyük değirmen teknolojileri üreticileri arasında yer alana Alapala Makine, Kanada
Quebec’teki 200 ton/gün kapasiteli değirmen projesini başarıyla tamamdı.
Alapala Makine, one of the leading milling company
providing hundreds of turn-key plants in more than
75 countries in 4 continents in the world, successfully
completed another project. According to the company’s
statement, one of the leading millers in Canadian flour
industry, preferred Alapala for its turn-key flour mill project. The new mill with 200 ton/day capacity was completed by Alapala in 5 months and came into operation
on the 1st quarter of 2016. Having more than 34 years
in flour industry of Quebec, Canada, the flour mill has
further improved its processing capacity with its new
plant which was installed by Alapala.

Dünyanın 4 kıtasında, 75’in üzerine ülkede yüzlerce anahtar teslimi fabrika kurulumu yapan değirmen teknolojilerinin
öncü şirketlerinden Alapala Makine, bir projeyi daha başarıyla tamamladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Kanada
un endüstrisinin önde gelen değirmenlerinden biri, anahtar
teslimi un değirmeni projesi için Alapala’yı tercih etti. 200
ton/gün üretim kapasitesine sahip olan yeni değirmen,
Alapala tarafından 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak
2016'nın ilk çeyreğinde hizmete alındı. 34 yıldır Kanada’nın
Québec eyaletinde faaliyet gösteren un değirmeni, Alapala
tarafından kurulumu tamamlanan bu yeni tesisiyle birlikte,
işleme kapasitesinde önemli bir artış sağladı.

AGI closes NuVision acquisition
.......................................................................................

AGI, NuVision şirketinin alımını gerçekleştirdi
Ag Growth International Inc., leading manufacturer
of portable and stationary grain handling, storage and
conditioning equipment, confirms it has closed its previously announced acquisition of NuVision Industries Inc.
NuVision is a premier designer and builder of complete
turnkey fertilizer blending plants and material handling
facilities. The acquisition of western Canadian based
NuVision represents a significant additional step in AGI’s
strategic entry into the fertilizer sector. “We are very
pleased to announce the completion of this transaction
and look forward to growing our presence in the fertilizer sector”, said Tim Close, President and CEO of AGI.
“The team at NuVision has developed a fantastic business and we expect it will grow along with other AGI
assets in the sector.”
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Taşınabilir ve sabit tahıl taşıma, depolama ve saklama koşullarını iyileştirme ekipmanları alanındaki önde gelen üreticilerden
Ag Growth International Inc., daha önce duyurduğu NuVision
Industries Inc. satın alımını tamamladığını doğruladı. Önemli bir
projeci ve yapı yüklenicisi olan NuVision, anahtar teslim gübre
karıştırma fabrikaları ve malzeme saklama-taşıma işleri için tesisler inşa ediyor. Batı Kanada kökenli NuVision şirketinin alımı,
AGI’nin gübre sektöründeki stratejik girişi için önemli bir adım
anlamına geliyor. AGI Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tim
Close yaptığı açıklamada “Bu satın alma işleminin tamamlandığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor ve sektördeki varlığımızı gübre sektörüne doğru genişletmeyi dört gözle bekliyoruz,” dedi ve şunu ekledi: “NuVision’daki ekip muhteşem bir iş
ortaya koymuşlar, bu şirketin sektördeki diğer AGI değerleriyle
birlikte büyümeye devam edeceğini umuyoruz.”
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40 million dollar
silo in Algeria

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

Cezayir’de 40 milyon
dolarlık silo
Al Ghurair is adding a 40 million dollar silo to its existing grain storage facilities. The new silo will
have a capacity of 165,000 metric tons and is expected to be operational in 2016.
Al Ghurair, mevcut tahıl depolama tesislerine 40 milyon dolarlık bir silo ekliyor. 165.000 ton kapasiteli olacak bu yeni silonun, 2016 yılında kullanıma açılması bekleniyor.
Al Ghurair Resources is expanding its operations in
Algeria by adding a 40 million dollar silo to its existing
grain storage facilities. The new silo will have a capacity of 165,000 metric tons and is expected to be operational in the next few months. The announcement was
made by the company’s chairman, Essa Al Ghurair, who
indicated that the facility would further improve the food
security of the UAE. The new silo complements an existing Al Ghurair grain-processing mill in Algeria, plus others
in Sudan, Lebanon, Sri Lanka and the company’s native
UAE, where sister company Al Ghurair Foods owns the
nation’s largest flour mill. According to Essa Al Ghurair,
the Resources Division will trade about 5 million tons of
grain this year valued at about $3 billion.
“My focus is on the resources which have been growing”, said Mr. Essa. “We are not only a grain trader but
also a processor in wheat milling and crushing – and this
gives us the edge to meet our own requirements and our
region’s requirements. Wherever we have a silo, it acts as
food security”.

Al Ghurair Resources, mevcut tahıl depolama tesislerine
bir yenisini daha ekleyerek, 40 milyon dolarlık yeni silosuyla Cezayir’deki işlerini genişletiyor. Bu yeni silo 165.000 ton
kapasiteli ve önümüzdeki birkaç ayda faaliyete geçecek.
Haberi duyuran şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Essa Al
Ghurair, bu tesis ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki
gıda güvenliğinin daha da iyileştirileceğini belirtti. Bu yeni
silo, Cezayir’de bulunan Al Ghurair tahıl öğütme değirmeninin eksikliklerini tamamlarken, Sudan, Lübnan, Sri Lanka
değirmenlerinin ve ayrıca kardeş şirket Al Ghurair Foods’un
ülkenin en büyük un değirmenine sahip olduğu ana BAE
değirmenlerinin de tamamlayıcısı oluyor. Essa Al Ghurair’a
göre, şirketin kaynak bölümü bu sene yaklaşık 3 milyar dolar
değerinde 5 milyon tonluk tahıl ticareti gerçekleştirecek.
“Benim odak noktam, büyüyen kaynaklar” diyen Essa Al
Ghurair, sözlerine şöyle devam etti: “Biz yalnızca tahıl tüccarı değiliz, aynı zamanda buğday öğütme ve kırma işlemi
de yapıyoruz. Bu da bize kendi gereksinimlerimizi ve bölgemizin ihtiyaçlarını karşılayabilme fırsatı veriyor. Silomuzun
bulunduğu her yerde, gıda güvenliğini de temsil ediyoruz.”

Breakthrough order on BoMills home market
............................................................................................................

İç pazarda BoMills için büyük sipariş

BoMill’s Trio technology which is used for sorting durum wheat, soft wheat and malting barley has
received their first commercial orders.
Durum buğdayı, yumuşak buğday ve maltlık arpa ayıklamak için kullanılan BoMill’in Triq teknolojisi,
ilk ticari siparişini aldı.
BoMill AB which is a Swedish company with profound
know-how within quality sorting of grains has received

28

May • Mayıs 2016

Tahılları kalitelerine ayırıp ayıklama konusunda başarılı
bir uzman olan İsveç şirketi BoMill AB, tahıl ayıklama tek-
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their first commercial orders
of their grain sorting technique, TriQ, to its domestic
market. The customer is an
organic cereal farm named
Slätte Gård.
BoMill’s TriQ technology
can be used to sort durum
wheat, soft wheat and malting barley on Fusarium,
Protein and Vitreousness,
with a speed of 25000 kernels per second. This makes
the TriQ very profitable for
businesses within grain handling and milling. Karin Wehlin, CEO, says “We see this
as an important breakthrough into our market. Our patented technique, sorting each individual kernel by looking at its chemical structure and composition shows an
advantage compared to the existing solutions available
on the market today.” In order to meet the global market demand BoMill has also strengthened its organization in technical support.

niği TriQ için iç pazardan ilk
ticari siparişini aldı. Müşterileri Slätte Gård adında bir
organik tahıl çiftliği.
BoMill’in TriQ teknolojisi, durum buğdayını, yumuşak buğdayı ve maltlık
arpayı, saniyede 25.000
çekirdeklik bir hızla Fusaryum, Protein ve Camsılık
düzeylerine göre ayırmak
için kullanılıyor. Bu sayede
tahılla uğraşan ve öğütme
yapan işletmeler için TriQ
epey kârlı oluyor. Konuyla ilgili olarak CEO Karin
Wehlin şu yorumda bulundu: “Bunu pazarımız için çok önemli bir gelişme olarak
görüyoruz. Her bir taneyi kimyasal yapısına ve bileşenlerine bakarak ayıran bu patentli teknolojimiz, pazarda
bugün var olan çözümlerle kıyaslandığında oldukça büyük avantajlar sunuyor.” BoMill bir yandan da küresel
pazardaki talebi karşılamak için teknik destek organizasyonunu güçlendiriyor.

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

Ardent Mills’e
Yeni Başkan Yardımcısı
Kent Juliot will join Ardent Mills as Vice President of the Research, Quality and Technical Solutions.
Kent Juliot, Araştırma, Kalite ve Teknik Çözüm bölümü Başkan Yardımcısı olarak Ardent Mills ailesine katılıyor.
Ardent Mills, the premier flour-milling and Ingredient Company, announces that Kent Juliot will join the
Ardent Mills team as Vice President of the Research,
Quality and Technical Solutions and member of the senior leadership team. “We are pleased to announce that
Kent has accepted the role as Vice President of the Research, Quality and Technical Solutions team at Ardent
Mills,” states Dan Dye, CEO. “Kent is a proven leader in
the food industry with an extensive background in food
production and customer technical interactions. He also
brings to Ardent Mills a strong track record in the flour
milling business, along with relationships that span the
FDA, USDA and in the international arena.” Bill Stoufer,
COO adds, “Kent was selected for this role based on
his long track record of success in the food industry,
his broad range of food safety and quality experience
and his passion for developing high-performing organizations, leaders and teams.” He comes with nearly 11
years of progressive leadership experience at ConAgra
Foods where he was responsible for food safety, quality and sanitation for 58 ConAgra Foods and co-manufacturing processing facilities. He also led the supplier
quality department, managing over 10,000 ingredients
and packaging supplies. Prior to his experience at
ConAgra Foods, Kent held leadership posts in quality
and plant management over a 20-year span with the
Kellogg Company. Kent will be relocating to the Denver
area and will be reporting directly to Bill Stoufer, COO,
beginning his new role on April 25, 2016.
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Önde gelen un öğütme ve içerik şirketi Ardent Mills, Kent
Juliot’un Araştırma, Kalite ve Teknik Çözümler Başkan Yardımcısı ve üst düzey liderlik ekibinin bir üyesi olarak Ardent
Mills ailesine katılacağını duyurdu. “Kent’in Araştırma, Kalite ve Teknik Çözümler Başkan Yardımcılığı görevini kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” diyen
CEO Dan Dye, sözlerine şöyle devam etti: “Gıda üretimi
ve müşteriyle teknik etkileşimler konusundaki kapsamlı özgeçmişiyle Kent, gıda endüstrisinde kendini kanıtlamış bir
lider. Kent, un değirmen işletmelerindeki güçlü ve başarılı
geçmişinin yanı sıra FDA, USDA ve uluslararası arenadaki
ilişkilerini de beraberinde Ardent Mills’e getiriyor.” COO Bill
Stoufer de şunu ekledi: “Kent’in gıda endüstrisindeki uzun
başarı geçmişi, gıda güvenliği ve kalite konusundaki geniş
deneyimi ve yüksek performanslı kurumlar, liderler, ekipler
oluşturma konusundaki tutkusu, onun bu göreve seçilmesinde büyük rol oynadı.”
Kent Juliot, ConAgra Foods şirketinde yaklaşık 11 yıllık yenilikçi liderlik deneyimine sahip; bu şirkette 58 tane
ConAgra Foods ve ortak üretim işletme tesislerindeki gıda
güvenliği, kalite ve sıhhi temizlikten sorumlu olarak görev
yapmıştır. Bunun yanında, tedarik kalite departmanını da
yöneten Kent, 10.000 içerikten ve tedariklerin paketlenmesinden sorumluydu. ConAgra Foods şirketindeki deneyiminden önce 20 yıllık bir süre boyunca Kellogg şirketinde
kalite ve fabrika yönetimi konularında liderlik görevlerinde
bulundu. Kent, bu görevle birlikte Denver bölgesine yerleşecek ve 25 Nisan 2016 tarihinde başlayacak bu yeni
görevinde doğrudan COO Bill Stoufer’a rapor verecek.
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Feed industry
gathered in IFRM
.................................................

Yem endüstrisi
IFRM’de bir araya geldi
The 9th annual International Feed Regulators Meeting (IFRM) brought feed industry representatives
and government officials from around the world to discuss critical issues facing the feed sector.
9. Yıllık Uluslararası Yem Düzenleyicileri Toplantısı (IFRM), dünyanın dört bir yanından yem endüstrisi temsilcileri ile hükümet yetkililerini, yem sektörünün karşı karşıya olduğu kritik konuları tartışmak üzere bir araya getirdi.
The 9th annual International Feed Regulators Meeting
(IFRM) organized by the International Feed Industry Federation (IFIF) in cooperation with the Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO) in Antalya, Turkey brought feed industry representatives and government officials from around the world to discuss critical
issues facing the feed sector with IFIF and the FAO. “I am
delighted many world regions and key regulatory bodies
were represented at the 9th IFRM and that this meeting
yet again proved an important opportunity for the global
feed industry and feed regulators to discuss key issues
for the feed and food chain, including a discussion on the
outcome of the FAO/WHO Experts Meeting on Hazards
Associated with Animal Feed, as well as programmes on
capacity development for feed safety to implement the
Codex Alimentarius requirements,” said Joel Newman,
IFIF Chairman. Newman added “This dialogue is an important example of the private sector collaborating with
the FAO and regulators from around the world and we
believe that only by working together can we continue
to ensure feed and food safety, while meeting the global
demands for food sustainably.”
“The success of this meeting is a proof that FAO efforts to facilitate dialogue between the public and private sector are worthwhile,” said Daniela Battaglia, Livestock Development Officer at the Animal Production and
Health Division of the FAO. Ms. Battaglia added “Feed
operators can valuably contribute to make the livestock
and food sectors more responsible and sustainable and
to achieve other important goals such as food security,
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Antalya, Türkiye’de Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu (IFIF) tarafından Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda
Örgütü (FAO) ile işbirliği içerisinde düzenlenen 9. Yıllık
Uluslararası Yem Düzenleyicileri Toplantısı (IFRM), yem
sektörünün karşı karşıya olduğu kritik konuları IFIF ve FAO
ile tartışmak üzere, dünyanın dört bir yanından yem endüstrisi temsilcileri ile hükümet yetkililerini bir araya getirdi.
IFIF Başkanı Joel Newman; “Dünyanın birçok bölgesinin
ve anahtar düzenleyici kuruluşların, 9. IFRM’de temsil edilmesinden memnuniyet duyuyorum. Bu toplantı bir kez daha,
küresel yem endüstrisi ve düzenleyicilerin, yem ve gıda zinciri
için anahtar sorunları görüşmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu kanıtladı. Toplantının hem Hayvan Yemiyle Bağlantılı
Tehlikeler üzerine düzenlenen FAO/WHO Uzmanları Toplantısı
sonucundaki bir tartışmayı hem de yem güvenliğinde Codex
Alimentarius gereklerini yerine getirmek için kapasite geliştirme programlarını kapsaması memnuniyet verici.” dedi.
Newman, şunları ekledi: “Bu diyalog, özel sektörün FAO ve
dünyanın dört bir yanından düzenleyiciler ile işbirliğinin önemli
bir örneğidir ve yalnızca birlikte çalışarak gıda sürdürülebilirliği
için küresel talepleri karşılayabileceğimize, yem ve gıda güvenliğini sağlamaya devam edebileceğimize inanıyoruz.”
“Bu toplantının başarısı, FAO’nun kamu sektörü ve özel
sektör arasındaki diyaloğu kolaylaştırma çabalarının faydalı
olduğunun bir kanıtıdır” şeklinde konuşan FAO’nun Hayvansal Üretim ve Sağlık Bölümü’nün Çiftlik Hayvanları Geliştirme Yetkilisi Daniela Battaglia, konuşmasına şunları ekledi:
“Yem işletmecileri, çiftlik hayvanları ve gıda sektörlerini daha
sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir kılmak ve gıda güvenliği,
kamu sağlığı ve hayvan sağlığı ile refahı gibi diğer önemli he-
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public health, and animal health and welfare. The IFRM
is an important opportunity to exchange ideas among
stakeholders from around the world and to coordinate
our efforts towards common goals.”
Other topics at the 9th IFRM included a discussion of
feed legislations in Turkey, Uganda, Ethiopia and Thailand, as well as a discussion of feed related work in the
Codex Alimentarius Commission and an update on the
IFIF Convergence Project, which aims towards convergence of technical requirements specific to feed additive/ingredient authorization across regions.

deflere erişme konusunda, değerli katkılarda bulunabilirler.
IFRM, dünyanın dört bir yanından gelen paydaşlar arasında
fikir alışverişi yapmak ve çabalarımızı ortak hedeflerimiz yönünde koordine etmek açısından önemli bir fırsat.”
9. IFRM’deki diğer konular Gıda Standartları
Komisyonu’nun yem konusundaki çalışmasının bir tartışması ve IFIF Yakınlaşma Projesi’nde bölgeler arası yem
katkı maddesi/içeriği yetkilendirmesine özel teknik gereksinimlerin yakınlaştırılmasını hedefleyen bir güncellemenin
tartışılmasının yanı sıra Türkiye, Uganda, Etiyopya ve Tayland’daki yem mevzuatlarının bir tartışmasını içeriyordu.

ADM launches Sustainability Progress Tracker
................................................................................................................................

ADM Sürdürülebilirlik İlerleme Takibi’ni başlattı
ADM launched Sustainability Progress Tracker, an online tool to provide information about the company’s progress, especially toward full implementation of its Commitment to No-Deforestation.
ADM, şirketin ilerleme süreciyle ilgili bilgi sunacak ve özellikle de şirket bünyesindeki Ormansızlaştırma Karşıtı mücadelenin eksiksiz şekilde uygulanmasının takip edilmesini sağlayacak Sürdürülebilirlik İlerleme Takibi isimli çevrimiçi uygulamayı faaliyete geçirdi.
Archer Daniels Midland Company (ADM) has unveiled its
Sustainability Progress Tracker, an online tool to provide an
overview of the company’s goals and plans, as well as detailed
reports on progress, as it works toward full implementation of
its Commitment to No-Deforestation. “As individuals, governments, companies and
NGOs the world over celebrate Earth Day, we are
proud to unveil this online
tool, which underlines our
continued commitment to
achieving the important
sustainability goals we
laid out when we issued
our Commitment to NoDeforestation last year,”
said ADM Chairman and
CEO Juan Luciano. “Now, customers, partners and other
stakeholders can see the progress we’ve made, and just as
importantly, our plans to continue to implement our sustainability goals.”
“The Progress Tracker also highlights the important
progress we’ve made in implementing our 2014 Commitment to Respect Human Rights,” said Ismael Roig,
ADM’s chief sustainability officer. “Last year, we completed our global analysis of human rights issues and identification of high-risk geographies, and analyzed the risks
in our own supply chain. Now we’re moving forward with
actions to mitigate those risks.”
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Archer Daniels Midland Şirketi (ADM) hazırladığı Sürdürülebilirlik İlerleme Takibi uygulamasını görücüye çıkardı.
Bu çevrimiçi araç sayesinde, şirketin hedefleri ve planlarıyla ilgili genel bir bakış sağlamak mümkün olacak; ayrıca
şirketin Ormansızlaştırma Karşıtı mücadelesinin eksiksiz
uygulanması da takip edilebilecek. ADM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Juan Luciano, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın
dört bir yanındaki bireyler, hükümetler, şirketler
ve sivil toplum örgütleri Dünya Günü’nü kutlarken, biz de bugün bu çevrimiçi aracı görücüye
çıkarmaktan gurur duyuyoruz. Bu uygulama
sayesinde, geçen sene Ormansızlaştırma Karşıtı mücadelemizi tanıtırken ortaya koyduğumuz
önemli sürdürülebilirlik hedeflerini yerine getirme konusundaki isteğimizin de hız kesmeden
devam ettiğini göstermiş oluyoruz.” Luciano,
sözlerine şöyle devam etti: “Artık müşteriler, ortaklar ve diğer paydaşlarımız kaydettiğimiz ilerlemeyi görebilir ve daha
da önemlisi sürdürülebilirlik hedeflerimizi uygulamaya devam etme planlarımızı takip edebilirler.”
ADM baş sürdürülebilirlik yetkilisi Ismael Roig ise, “İlerleme Takibi aynı zamanda 2014’teki İnsan Haklarına Saygı
mücadelemizi yerine getirmedeki önemli başarılarımızın da
altını çizecek” dedi ve ekledi: “Geçen sene insan hakları
meselesine ilişkin küresel analizi ve yüksek risk altındaki
coğrafyaların belirlenmesini tamamladık, kendi tedarik zincirimizdeki riskleri de analiz ettik. Şimdi ise bu riskleri azaltmak için çeşitli adımlarla yola devam ediyoruz.”
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NAWG moves for
Trans-Pacific Partnership
...............................................................

NAWG, Trans-Pasifik
Ortaklığı için harekete geçti
The National Association of Wheat Growers in USA joined the coalition of agricultural organizations in urging Congress to act quickly on the Trans-Pacific Partnership (TPP).
ABD Ulusal Buğday Yetiştiricileri Derneği, Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) konusunda hızlı hareket
etmek için Kongre’ye çağrıda bulunan tarımsal örgütlerin koalisyonuna katıldı.
The National Association of Wheat Growers (NAWG)
which is a federation of 22 state wheat grower associations and 17 state wheat organizations in USA, have
joined a wide coalition of agricultural organizations in
urging Congress to act quickly on the Trans-Pacific
Partnership (TPP). In a letter to U.S. Speaker of the
House Paul Ryan, Senate Majority Leader Mitch McConnell, House Minority Leader Nancy Pelosi, and Senate
Minority Leader Harry Reid, NAWG emphasized to Congress the urgent importance of passing TPP. “TPP will
directly benefit U.S. wheat farmers by opening markets
for their exports, and improving their competitiveness
in the global market,” says NAWG President Gordon
Stoner, a Montana wheat grower. “Every day of inaction on TPP means that U.S. wheat farmers are missing
out on new economic opportunities, and without enactment, our farmers are at a competitive disadvantage
to countries that already have bilateral agreements in
place with other countries participating in the TPP.”
TPP will eliminate barriers to trade in the Asia-Pacific
region. The letter stresses the importance of boosting
exports to regions of the world with growing middle
classes; tearing down harmful tariffs which decrease
the U.S.’s competitiveness in international trade; and
establishing high-standard trade rules, which will allow the U.S. to become a leader in market-driven and
science-based avenues of trade, directly improving the
U.S. food and agriculture industry.
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ABD’de, 22 eyaletteki buğday üreticileri derneklerinin ve
17 eyaletteki buğday organizasyonlarının oluşturduğu bir federasyon olan Ulusal Buğday Yetiştiricileri Derneği (NAWG),
Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) konusunda hızlı hareket etmek
için Kongre’ye çağrıda bulunan tarım örgütlerinin oluşturduğu geniş bir koalisyona katıldı. NAWG, ABD Temsilciler
Meclisi Sözcüsü Paul Ryan, Senato Çoğunluk Partisi Lideri
Mitch McConnell, Meclis Azınlık Lideri Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Harry Reid’e gönderdiği mektubunda,
TPP’nin onaylanmasının acil önemini Kongre’ye vurguladı.
Montanalı bir buğday yetiştiricisi olan NAWG Başkanı Gordon Stoner, şunları kaydetti: “TPP, ABD’li buğday çiftçilerine
ihracatları için pazarlar açarak ve küresel pazarda rekabet
güçlerini arttırarak doğrudan fayda sağlayacaktır. TPP’nin
harekete geçirilmediği her gün, ABD çiftçilerinin yeni ekonomik fırsatları kaçırması anlamına geliyor ve kanunlaştırma
olmaksızın, çiftçilerimiz, TPP’ye katılan diğer ülkeler ile hali
hazırda ikili anlaşmalara sahip ülkeler karşısında, rekabet
açısından dezavantajlı duruma düşüyorlar.”
TPP, Asya-Pasifik bölgesinde ticaret engellerini ortadan kaldıracaktır. Mektup, dünyanın büyüyen orta sınıfa
sahip bölgelerine ihracatın arttırılmasının; ABD’nin uluslararası ticaretteki rekabetini azaltan zararlı tarifelerin
ortadan kaldırılmasının ve ABD’nin ABD gıda ve tarım
endüstrisini doğrudan geliştirecek şekilde pazar odaklı
ve bilim tabanlı ticari hedef yollarında lider konumuna
gelmesini sağlayacak yüksek standartta ticaret kuralları
oluşturmasının önemini vurguluyor.
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Flour workshop
in Egypt

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

Mısır’da un çalıştayı
The Brabender Company took part in a customer workshop organized by Elrana and Mühlenchemie in 6th October City with two presentations in front of over 80 customers from around Egypt. Senior Sales Director Markus
Löns introduced the Brabender Company as well as its
portfolio for the food industry and Philipp Deiters, Sales
Manager Africa, discussed the importance of rheological
flour analysis. Presentations on flour improvements and
enzyme solutions for the pasta production were also a major part of the program. Guest speaker Dr. Othman Shoeb
completed the interesting and well organized event with a
lecture on quality control in the flour business.

Brabender şirketi, 6 Ekim Şehri’nde Elrana ve Mühlenchemie tarafından düzenlenen müşteri çalıştayında
yer aldı ve Mısır’ın dört bir yanından gelen 80 müşterinin
karşısında iki sunum gerçekleştirdi. Üst düzey Satış Direktörü Markus Löns, Brabender şirketini ve gıda endüstrisindeki portföyünü anlatırken, Afrika Satış Müdürü Philipp Deiters de reolojik un analizinin öneminden bahsetti.
Un iyileştirmeleri ve makarna üretiminde enzim çözümleri
üzerine yapılan sunumlar da programın önemli bir parçasıydı. Misafir konuşmacı Dr. Othman Shoeb, bu ilginç ve
güzel organize edilmiş etkinliği, un işletmelerindeki kalite
kontrolü üzerine bir sunum yaparak tamamladı.

Year of Pulses launched in South Africa
......................................................................................................

Güney Afrika’da Bakliyat Yılı lansmanı
The launch of the 2016 International Year of Pulses
in South Africa took place in the beautiful city of Cape
Town at Greek restaurant Mezepoli. Guests included
Nuala Lawlor, the Trade Commissioner of the Canadian
High Commission, media, pulse partners and clients.
David Lever of AGT Foods Africa presented the benefits of pulses to the global community, which includes
sustainability, health, water and the environment. “Including pulses in your diet will protect you against a
number of illnesses, such as diabetes and cardiovascular disease. It addresses global malnutrition as well
as obesity, due to its low cost and nutritional value.
The amount of water used to produce pulses is far
less than any other crops,” he said. Maryke Gallagher,
president of the Association for Dietetics in South Africa (ADSA), spoke about the many health benefits of
pulses.
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2016 Uluslararası Bakliyat Yılı’nın Güney Afrika’daki lansmanı Cape Town şehrindeki Yunan restoranı
Mezepoli’de yapıldı. Ziyaretçiler arasında Kanada Yüksek Komisyonu Ticaret Delegesi Nuala Lawlor, basın,
bakliyat iş ortakları ve müşterileri yer aldı. AGT Foods
Africa’dan David Lever, baklagillerin küresel toplum
açısından sürdürülebilirlik, sağlık, su ve çevreyi de içeren faydalarından bahsetti. David Letter, şunları ekledi:
“Diyetinize baklagilleri dahil etmek, sizi diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil birçok hastalığa karşı
koruyacaktır. Bakliyat, düşük maliyeti ve besinsel değeri
nedeniyle, küresel dengesiz beslenmenin yanı sıra obeziteye de atıfta bulunmaktadır. Baklagilleri üretmek için
kullanılan su miktarı, diğer tüm mahsullerden çok daha
azdır.” Güney Afrika Diyetetik Derneği (ADSA) Başkanı
Maryke Gallagher de, baklagillerin sağlık açısından birçok faydasından bahsetti.
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150 million dollar
investment from Olam
........................................................

Olam’dan 150 milyon
dolarlık yatırım
Olam International is investing 150 million dollar for setting up two state-of-the-art animal feed
mills, poultry breeding farms and a hatchery in Nigeria. At full capacity, both feed mills are expected to produce in excess of 600,000 tons per annum of high-quality poultry and fish feed.
Olam International, Nijerya’da iki son teknoloji hayvan yemi değirmeni, kümes hayvanı yetiştirme
çiftliği ve bir kuluçkahane kurulumu için 150 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Tam kapasite ile faaliyet
gösterecek olan yem değirmenlerinin her ikisinin de yıllık fazladan 600.000 ton yüksek kalite kümes
hayvanı ve balık yemi üretmesi bekleniyor.
Olam International, a leading agri-business operating
across the value chain in 70 countries, announced that
it is investing US$150.0 million to set up two stateof-the-art animal feed mills, poultry breeding farms
and a hatchery to produce day-old-chicks in Nigeria.
At a co-hosted groundbreaking ceremony held in Kaduna State, Olam Group Nigeria and Governor of Kaduna State, H.E. Malam Nasir el-Rufai, welcomed the
Minister of Agriculture and Rural Development, Chief
Audu Ogbeh representing the President of Nigeria,
H.E. Muhammadu Buhari. The event marks the commencement of works on the project site where Olam is
setting up Nigeria’s largest integrated animal feed mill,
breeding farms and hatchery. Of the US$150.0 million
in total investments, approximately US$100.0 million
(approximately 20.0 billion Naira) has been committed
to building and operating the facilities in Kaduna State
while US$50.0 million (approximately 10.0 billion Naira)
is for a second investment in an integrated poultry and
fish feed mill located in Kwara State.
At full capacity, both feed mills are expected to
produce in excess of 600,000 tonnes per annum of
high-quality poultry and fish feed, with the Kaduna
facility supplying mainly to the Northern markets and
the Kwara facility to the South-west region. The feed
mills will procure most of their corn and soybean requirements locally, spurring growth of these domestic
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70 ülkede, değer zincirinin başından sonuna kadar
tüm alanlarda faaliyet gösteren öncü bir tarımsal işletme
olan Olam International, Nijerya’da son teknoloji iki hayvan yemi değirmeni, kümes hayvanı yetiştirme çiftliği ve
bir günlük civcivler üretecek bir kuluçkahane kurulumu
için 150 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. Kaduna Eyaleti’nde müşterek ev sahipliği ile düzenlenen temel
atma töreninde, Olam Group Nijerya ve Kaduna Eyaleti
Valisi H.E. Malam Nasir el-Rufai, Tarım ve Kırsal Kalkınma
Bakanı’nı ve Nijerya Cumhurbaşkanı H.E. Muhammadu
Buhari’yi temsilen Chief Audu Ogbeh’i ağırladı. Olam’ın
Nijerya’daki en büyük entegre hayvan yemi değirmeni,
yetiştirme çiftlikleri ve kuluçkahane yatırımı için proje sahasında çalışmalar etkinlikle birlikte başladı. Toplam 150
milyon dolarlık yatırımın yaklaşık 100 milyon dolarlık kısmı, Kauna Eyaleti’ndeki tesislerin inşa edilmesi ve çalıştırılması için ayrılırken, 50 milyon dolarlık kısmı da Kwara
Eyaleti’nde konumlandırılacak olan ikinci bir entegre kümes hayvanı ve balık yemi değirmeni yatırımı için ayrıldı.
Tam kapasite ile faaliyet gösterecek olan yem değirmenlerinin her ikisinin de, ağırlıklı olarak Kuzey pazarlarının ihtiyacını karşılayan Kaduna tesisi ve Güneybatı bölgesinin ihtiyacını karşılayan Kwara tesisi ile birlikte, yıllık
fazladan 600.000 ton yüksek kalite kümes hayvanı ve
balık yemi üretmesi bekleniyor. Yem değirmenleri, mısır
ve soya fasulyesi ihtiyaçlarının çoğunu, bölgede bu mahsullerin yetiştirilmesini teşvik ederek, yerel bazda karşıla-
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crops. Olam will create over 100,000 metric tonnes of
in-house storage capacity, which will also help support
food security.
Olam’s CEO for Africa, Mr Venkataramani Srivathsan, commented: “This new venture into animal feed
is a win-win for Olam and Nigeria. Domestically produced meat is being hampered by a lack of good quality feed, support for farmers and availability of young
stock, but consumption is set to increase. By investing
in poultry and fish feed, we can utilize the wheat bran
from our wheat milling operations, as well as maximize
our sourcing networks to buy corn and soy from local
farmers. Our investment in the hatchery will help boost
poultry production and, in the long run, help reduce
the country’s reliance on imports. This development
underlines the continued confidence we share in Nigeria’s ambition for self-sufficiency.”

yacaklar. Olam, aynı zamanda gıda güvenliğini de destekleyecek olan 100.000 tonun üzerinde kurum içi depolama
kapasitesi yaratacak.
Olam’ın Afrika CEO’su Venkataramani Srivathsan, şu
yorumda bulundu: “Hayvan yemi konusundaki bu yeni
girişim, Olam ve Nijerya için çift taraflı bir kazanç. Yerel
et üretimi, iyi kalite yem, çiftçilere verilen destek ve genç
hayvanlar olmaksızın sekteye uğruyor, fakat tüketimin arttırılması için çaba sarf ediliyor. Kümes hayvanı ve balık
yemine yatırım yapmakla, buğday öğütme işlemlerimizden elde edilen buğday kepeğini kullanmanın yanı sıra
yerel çiftçilerden mısır ve soya satın almak için kaynak
bulma ağlarımızı maksimuma çıkartabiliriz. Kuluçkahaneye yaptığımız yatırım, kümes hayvanı üretimini arttıracak
ve uzun vadede ülkenin ithalata bel bağlayışını azaltacaktır. Bu gelişme, Nijerya’nın kendi kendine yetebilme hırsını
paylaştığımıza olan güvenin altını çizmektedir.”

Helfrich period in Brock Grain Systems

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

Brock Tahıl Sistemleri’nde Helfrich dönemi
Joseph Helfrich has been named the new Executive Vice President and General Manager of Brock
Grain Systems, a division of CTB, Inc.
Bir CTB, Inc. şubesi olan Brock Tahıl Sistemleri bünyesinde Joseph Helfrich yeni Başkan Yardımcısı
ve Genel Müdür olarak görev yapacak.
Brock, the leading global grain storage, handling,
conditioning and structural systems provider, has announced that Joseph (Joe) Helfrich has been named
Executive Vice President and General Manager of Brock
Grain Systems, a division of CTB, Inc., according to
Doug Niemeyer, President and
Chief Operating Officer for CTB.
In his new role, Helfrich will be
responsible for leading and
providing strategic direction for
the global Brock Grain Systems
group including oversight of
sales, manufacturing and an extensive worldwide network of independent dealers and distributors. Helfrich has spent most
of his career in equipment and
heavy machinery. His extensive
experience includes proficiency
in strategy development, business process improvement,
engineering,
manufacturing,
supply chain, distribution and
customer service operations.
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Küresel piyasanın önde gelen tahıl depolama, kullanma, saklama ve yapı sistemleri sağlayıcısı olan Brock’ta
yeni bir dönem başlıyor. CTB Yönetim Kurulu Başkanı ve
Baş İşletme Sorumlusu olan Doug Niemeyer’e göre, CTB,
Inc. Şirketinin bir kolu olan Brock Tahıl Sistemleri’ne Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür
Joseph (Joe) Helfrich oldu. Bu
yeni görevinde, Helfrich küresel
Brock Tahıl Sistemleri grubu için
satışların ve üretimin yönetimi ve
bağımsız satıcılar ile distribütörlerden oluşan dünya çapındaki
geniş ağın idaresi gibi alanlarda
stratejik yönlendirme sağlamaktan ve yürütmekten sorumlu
olacak. Helfrich kariyerinin çoğunu ekipman ve ağır makineler
üzerinde çalışarak geçirdi. Geniş
kapsamlı deneyimleri arasında
strateji geliştirme konusunda uzmanlık, iş süreci gelişimi, mühendislik, üretim, tedarik zinciri, dağıtım ve müşteri hizmeti işlemleri
bulunuyor.
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Global science leaders call for better policies on pulses
.............................................................................................................................

Bilim liderleri bakliyat için daha iyi politikalar istiyor
The 2016 International Conference on Pulses for Health, Nutrition and Sustainable Agriculture in
Drylands opened on 18th April in Marrakesh, Morocco. The Conference gathered the representatives from top agricultural organizations.
2016 Uluslararası Sağlık, Beslenme ve Kurak Alanlarda Sürdürülebilir Tarım için Bakliyat Konferansı, 18 Nisan’da Marakeş, Fas’ta açıldı. Konferans, en üst düzey tarım organizasyonlarının temsilcilerini bir araya getirdi.
The 2016 International Conference on Pulses for
Health, Nutrition and Sustainable Agriculture in Drylands
opened on 18th April in Marrakesh, Morocco, including
350 participants coming from 35 countries, alongside policy-makers, agriculture research organizations, scientists,
farmers, the private sector and donors. The goal of the
conference is to improve the nutritional situation of almost
two billion people in sustainable environments throughout
the world, and particularly in developing countries, where
800,000 people do not have access to sufficient food to meet
their basic nutritional needs. The
Conference schedule featured
a first-of-its-kind high level discussion about enhancing policy
frameworks that would enable
targeted pulses research to result in producing more food with
less input, leading to better soil
health.
Speaking on behalf of the
Food and Agriculture Organization of the United Nations was
Michael Hage, the FAO Representative in Morocco. Mr.
Hage believed that “pulses will play an important role in
achieving the Zero Hunger goal by 2030 because of their
nutrient-density, affordability and positive impact on soil,
and furthermore their potential to climate change mitigation by reducing dependence on synthetic fertilizers that
are used to introduce nitrogen artificially into soil.”
Representatives from top agricultural organizations, including the International Fund for Agricultural Development
(IFAD), the International Centre for Agricultural Research in
Dry Areas (ICARDA), the Institute National de la Recherche
Agronomique (INRA - Morocco), the United Nations Food
and Agriculture Organization (FAO), the Global Pulses
Confederation (GPC), the OCP Foundation and the CGIAR
Grain-Legumes Research Program discussed the importance of pulses for the global food and nutritional security
and environmental sustainability.

40

May • Mayıs 2016

2016 Uluslararası Sağlık, Beslenme ve Kurak Alanlarda
Sürdürülebilir Tarım için Bakliyat Konferansı, 18 Nisan’da
Marakeş Fas’ta siyasete yön verenler, tarım araştırma
örgütleri, bilim adamları, çiftçiler, özel sektör temsilcileri
ve bağışta bulunanların yanı sıra 35 ülkeden gelen 350
katılımcı ile açıldı. Konferansın hedefi, dünya çapında
sürdürülebilir alanlardaki yaklaşık iki milyon kişinin ve
özellikle de gelişen ülkelerde, temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli besine erişimi olmayan 800.000
kişinin beslenme durumunu iyileştirmek. Konferans
programı, hedeflenen bakliyat araştırmasının daha az
girdi ile daha çok yiyecek
üretilmesi ve toprak sağlığı
açısından daha iyi sonuçlar sağlayacak politikaların
alt yapısının geliştirilmesi
konusunda, türünün ilk örneği olan yüksek seviye bir
tartışma olma özelliği gösteriyordu.
Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) adına konuşan Fas FAO Temsilcisi Michael Hage, “Bakliyatların; besin yoğunlukları, uygun fiyatlı olmaları ve toprak üzerindeki olumlu etkileri ve
dahası toprak içerisine yapay olarak nitrojen vermek için
kullanılan sentetik gübrelere olan bağımlılığı düşürerek iklim değişikliğini azaltma potansiyelleri sayesinde, 2030 yılı
Sıfır Açlık hedefine erişmekte önemli rol oynayacaklarına”
inandığını belirtti.
Uluslararası Tarımsal Gelişme Fonu (IFAD), Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA), Ulusal Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (INRA – Fas),
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel
Bakliyat Konfederasyonu (GPC), OCP Vakfı ve CGIAR Tahıl-Bakliyat Araştırma Programı dahil en üst düzey tarım
örgütlerinin temsilcileri, küresel gıda ve beslenme güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından bakliyatın önemini tartıştılar.

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

May • Mayıs 2016

41

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

42

May • Mayıs 2016

MILLER MAGAZINE

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

CLIMATE CHANGE AND
ITS EFFECTS ON THE INDUSTRY
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
VE SEKTÖRE ETKİLERİ
Human being’s industrial, agricultural and energy-related activities on earth
and intensifying greenhouse gases in the atmosphere introduced us the effects named climate change. These effects appear as desertification, floods,
erratic rainfalls, hurricanes and etc. The issue of climate change has become
the most significant problem regardless of country or continent.
İnsanların yeryüzündeki endüstriyel, zirai ve enerjiyle alakalı faaliyetleri ve bu
faaliyetler neticesinde atmosferdeki sera gazlarının yoğunlaşması iklim değişikliği adı verilen belirtilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Söz konusu
belirtiler çölleşme, sel, dengesiz yağışlar, hortum vb. şekilde karşımıza çıkmakta ve iklim değişikliği konusu ülke ya da kıta fark etmeksizin tüm dünyanın
en kritik meselesi haline gelmektedir.
Food, agriculture and climate change
which are highly related with each other
definitely affect all the stages of production process of grain and pulses which are
considered as staple food. Although these
effects may vary as to the region and product, the size of the hazard seems equally
large when food security is considered
globally. Therefore if we do not take sustainable precautions, climate change would
have serious effects on the ecosystem of the
regions which are easy to be effected. We
have decided to focus on climate change
and its effects both for its significance and
urgency and for close relation with our industry. You can find the related articles in
our cover story.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Birbiriyle son derece ilişkili olan gıda, tarım ve iklim değişikliği ise hiç şüphesiz temel gıdalarımızdan sayılan tahıl ve bakliyatın
üretim sürecinin her aşamasını etkilemektedir. Bu etki her ne kadar ürüne ve bölgeye
göre değişse de gıda güvenliğini küresel
olarak ele aldığımızda tehlikenin boyutu da
eşit derecede büyük görünmektedir. Bu sebeple en kısa sürede sürdürülebilir önlemler
alınmazsa iklim değişikliğinin özellikle çabuk
etkilenecek bölgelerin ekosistemi üzerinde
ciddi etkileri olacaktır. Gerek konunun küresel anlamda ehemmiyeti ve güncelliği gerekse sektörümüzle olan yakın ilişkisi nedeniyle
iklim değişikliği ve etkileri üzerinde durmaya karar verdik. Konuyla ilgili makalelerimiz
dosyamız içerisinde bulabilirsiniz.
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Pulses and
Climate Change

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

Baklagiller ve
İklim Değişikliği
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
www.fao.org
“Climate change also contributes to shifting the production areas of food and non-food crops
around the world. Unless urgent and sustainable measures are established, climate change will
continue to put pressure on agricultural ecosystems, particularly in regions and for populations
that are particularly vulnerable.”
“İklim değişikliği, gıda ve gıda dışı besin ürünlerinin yetiştirildiği alanların yer değiştirmesine de yol
açmaktadır. Acil ve sürdürülebilir tedbirler alınmadığı sürece, iklim değişikliği, tehdide açık bölgeler ve
popülasyonlar başta olmak üzere, zirai eko sistemler üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir.”
Food production, food security and climate change
are intrinsically linked. Whether in the form of droughts,
floods, hurricanes or soil acidification; climate change impacts every level of food production as well as ultimately,
the price instability of food1 and the food security of affected farming communities.

Gıda üretimi, gıda güvenliği ve iklim değişikliği doğaları
gereği birbirleriyle bağlantılıdır. İster kuraklık, sel, tayfun
isterse toprak asitleşmesi şeklinde olsun; iklim değişikliği,
gıda üretiminin her aşamasını etkilemekte ve neticede gıdaların ücret kararlılığı1, mağdur yetiştirici toplulukları da
bundan etkilenmektedir.

While its impact varies across crops and regions, climate change puts global food security even more at risk
and heightens the dangers of undernutrition in poor regions2. Climate change also contributes to shifting the
production areas of food and non-food crops around the
world. Unless urgent and sustainable measures are established, climate change will continue to put pressure

Etkisi, ürünler ve bölgelere göre değişiklik sergilese de;
iklim değişikliği, küresel gıda güvenliğini daha da fazla risk
altına sokmakta ve zayıf bölgelerde eksik beslenme tehlikesini arttırmaktadır2. İklim değişikliği aynı zamanda, dünyada gıda ve gıda dışı mahsul üretimi yapılan alanların yer
değiştirmesine de neden olmaktadır. Acil ve sürdürülebilir
tedbirler alınmadığı sürece, iklim değişikliği, tehdide açık
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on agricultural ecosystems, particularly in regions and for
populations that are particularly vulnerable.

INCREASING RESILIENCE
Introducing pulses into farm production can be key
to increasing resilience to climate change. Agroforestry
systems that include pulses such as pigeon peas grown
at the same time as other crops help sustain the food
security of farmers, by helping them to diversify their
sources of income. Agroforestry systems are more able
to withstand climate extremes as pulses are hardier
than most crops and help to nourish the soil. Farmers
see an increase in crop productivity that extends to
subsequent crop yields. In addition to adaptation, it
is important to note that trees, and thus agroforestry
systems, also sequester more carbon than field crops
alone 3. Pulses are climate smart as they simultaneously
adapt to climate change and contribute towards mitigating its effects.

BETTER VARIETIES
Pulses have a broad genetic diversity from which improved varieties can be selected and bred. This diversity is a particularly important attribute because more
climate-resilient strains can be developed. For example,
scientists at the International Center for Tropical Agriculture are currently working on developing a strain of pulses
that can grow at temperatures above the crop’s normal
‘comfort zone’. Since climate experts suggested that
heat stress will be the biggest threat to bean production
in the coming decades, these improved pulse varieties
will be of critical importance, especially for low-input agricultural production systems4.

THE IMPORTANCE OF GENEBANKS
FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Genetic material of pulse crops and wild relatives conserved in the gene banks of the Consultative Group for
International Agricultural Research centers and national
and international gene banks represents a good investment in adapting to climate change. The genetic resources stored in these gene banks are held in trust under
the auspices of FAO through an agreement with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food
and Agriculture. These resources are freely available for
research, breeding and training in food and agriculture.
In other words, the traits needed for adapting to future
climate scenarios can be sourced from the gene reservoir
that are preserved at the gene banks network.

bölgeler ve popülasyonlar başta olmak üzere, zirai eko sistemler üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir.

DAYANIKLILIĞIN ARTTIRILMASI
Tarımsal üretimde bakliyatın kullanılmaya başlanması, iklim değişikliğine karşı dayanımın arttırılmasında önemli bir rol
oynayabilir. Diğer mahsulle birlikte aynı anda yetiştirilebilen
güvercin bezelyesi gibi bakliyat ürünlerini içeren tarımsal
ormancılık sistemler, çiftçilere gelir kaynaklarını çeşitlendirmelerine yardımcı olmak suretiyle, gıda güvenliklerini sürdürebilmelerine yardımcı olmaktadır. Tarımsal ormancılık sistemleri, zorlu iklim koşullarına daha fazla dayanıklıdırlar, zira
bakliyat ürünleri çoğu mahsule nazaran daha serttir ve toprağı besleyici özelliğe sahiptir. Yetiştiriciler, bir sonraki ürün
verimine olumlu etki sağlayacak şekilde, ürün verimliliğinde
bir artış gözlemlemektedir. Adaptasyona ek olarak, ağaçların ve dolayısıyla tarımsal hayvancılık sistemlerinin, tarla
ürünlerinin tek başlarına çektiklerinden daha fazla karbon
tuttukları unutulmamalıdır3. Bakliyat ürünleri, iklim değişikliğine adapte olurken ve aynı zamanda da bunun etkilerini hafifletilmesine katı sağladıklarından, iklime karşı dayanıklıdırlar.

DAHA İYİ TÜRLER
Bakliyat ürünleri, gelişmiş türlerin elde edilip yetiştirilebildiği oldukça geniş bir genetik çeşitliliğe sahiptir. Bu çeşitlilik,
özellikle önemli bir özelliktir, çünkü iklime daha fazla dayanıklı
türler geliştirilebilmektedir. Örneğin, Uluslararası Tropik Tarım
Merkezinde görevli bilim adamları şu an ürünlerin normal
şartlarda rahatlıkla yetişebildikleri ısıların üzerinde yetiştirilebilecek bakliyat türleri üzerinde çalışmaktadırlar. İklim uzmanları, sıcaklık stresinin, önümüzdeki on yıllarda fasulye üretimini
tehdit edecek en önemli unsur olacağını ileri sürdüklerinden;
iyileştirilmiş bu bakliyat türleri, özellikle düşük girdili tarımsal
üretim sistemleri için kritik önem taşımaktadır4.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ADAPTASYONU
İÇİN GEN BANKALARININ ÖNEMİ
Uluslararası Tarımsal Araştırmalar merkezleri Danışma
Grubunun gen bankalarında ve ulusal ve uluslararası gen
bankalarında korunan bakliyat ürünlerinin ve yabani akrabalarının genetik malzemesi, iklim değişikliğine adaptasyon
konusunda olumlu bir yatırım olarak görülmektedir. Bu gen
bankalarında saklanan genetik kaynaklar, Gıda ve Tarıma
yönelik Bitki Genetik Kaynaklarıyla ilgili Uluslararası Anlaşma gereği varılan mutabakat ile FAO gözetimi altında tutulmaktadır. Bu kaynaklara, gıda ve tarım alanında araştırma,
yetiştirme ve eğitim amaçlı olarak ücretsiz bir şekilde erişilebilmektedir. Diğer bir deyişle, gelecekteki iklim senaryolarına
adaptasyon amacıyla ihtiyaç duyulan özellikler, gen bankları
ağında korunan gene havuzundan temin edilebilmektedir.

ECOLOGICAL FOOTPRINT
Agricultural practices that are more efficient can considerably reduce greenhouse gas emissions, which in turn will
reduce the need for fertilizers, and pulses play an important

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

EKOLOJİK AYAK İZİ
Daha etkili olan tarımsal uygulamalar, sera gazı emisyonlarını ve bunun neticesinde de gübreleme ihtiyacını ciddi ölçüde
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role in this context. Along with the better management of
fertilizers, including integrated nutrient management, better
timing of fertilization and precision farming; pulses have a
very important role to play in climate change mitigation. The
inclusion of pulses
in crop rotations
exploits symbiotic
microbes to fix nitrogen, which is partly
transferred to subsequent crops, increasing their yields.
In forage pulses/
grass mixtures, nitrogen is transferred
from pulse to grass,
increasing pasture
production. When included in livestock feed, pulses’ high
protein content contributes to increase the food conversion
ratio while decreasing methane emissions from ruminants,
thus at the same time reducing greenhouse gas emissions.

POLICIES FOR MORE SUSTAINABLE
AGRO-ECOSYSTEMS
The conundrum facing policymakers and agricultural
experts today is how to produce sufficient food for a
growing population without further degrading the natural resources and contributing to climate change. Agricultural policies cannot be developed in isolation but
need to be developed together with social and economic
policies. Farmers, pastoralists, fishermen and consumers should be at the center of these policies, in order to
eradicate hunger and improve livelihoods.

KEY FACTS
•It is estimated that globally, some 190 million hectares of pulses contribute to five to seven million tons of
nitrogen in soils. As pulses can fix their own nitrogen in
the soil, they need less fertilizer, organic and synthetic,
and in this way, they play a part in reducing greenhouse
gas emissions.
• Including pulses in crop rotations reduces the risks of
soil erosion and depletion
• Multiple cropping systems, such as intercropping or
crop rotations with pulses, have a higher soil carbon sequestration potential than monocrop systems.
• Global pulse production has fallen from approximately five million hectares in 1968 to 3.9 million in 2007.

düşürebilmektedir. Bakliyat ürünleri bu anlamda önemli bir rol
oynamaktadır. Entegre besin öğelerinin yönetimi dahil, gübrelerin daha iyi yönetilmesinin, gübrelemenin zamanının daha iyi
bir şekilde belirlenmesi ve hassas tarım yapılmasının yanı sıra;
bakliyat ürünleri iklim değişikliği etkilerinin azaltılması anlamında önemli bir rol oynamaktadır. Ürün rotasyonlarına dahil
edilen bakliyat ürünleri, verimi
arttırmak için bir sonraki mahsule kısmen aktarılan azotu
dengelemek amaçlı simbiyotik mikropları kullanmaktadır.
Hayvan yemi bakliyatı/ot karışımlarında, azot bakliyattan
ota aktarılır ve mera gelişimi
desteklenir. Hayvan yemine
eklendiğinde, bakliyat ürünlerinin yüksek protein içeriği, besin dönüşüm oranının artmasına katkı sağlarken geviş getiren hayvanlardan açığa çıkan metan emisyonlarını düşürür ve
aynı zamanda sera gazı emisyonlarını azaltır.

DAHA FAZLA SÜRDÜRÜLEBİLİR EKO
SİSTEMLERE YÖNELİK POLİTİKALAR
Günümüzde politikacıların ve tarım uzmanların karşı karşıya olduğu açmaz durum şudur; doğal kaynakları
daha da fazla bozmadan ve iklim değişikliğine katkı sağlayarak gelişen bir nüfus için yeterli besinleri nasıl üreteceğiz. Tarımsal politikaların, ayrı olarak değil sosyal ve ekonomik politikalarla hep birlikte geliştirilmesi gerekir. Açlığın
ortadan kaldırılması ve geçim kaynaklarının geliştirilmesi
amacıyla, üreticiler, hayvancılar, balıkçılar ve tüketicilerin
bu politikaların merkezinde yer alması gerekir.

ÖNEMLİ GERÇEKLER
•Global olarak yaklaşık 190 milyon hektarlık bakliyat ürününün, toprakta beş-yedi milyon ton azota katkı sağladığı
tahmin edilmektedir. Baklagiller, kendi azotlarını ayarlayabildiğinden, organik ve sentetik daha az gübreye ihtiyaç duyarlar
bu şekilde sera gazı emisyonlarının azaltılmasında rol oynarlar.
• Bakliyat ürünlerinin mahsul rotasyonlarına dahil edilmesi, toprak erozyonu ve fakirleşme risklerini azaltır.
• Karışık ekim yöntemi veya bakliyat ürünleriyle mahsul rotasyonu yapılması gibi çoklu mahsul sistemleri, tekli
mahsul sistemlerine kıyasla daha yüksek toprak karbon
tutma potansiyeline sahiptir.
• Global bakliyat üretimi, 1968 yılında yaklaşık beş milyon hektarken 2007 yılında 3.9 milyona düşmüştür.

SOURCE - KAYNAKLAR:
1. IPCC. 2015. Climate change 2014: Synthesis report. Geneva, Intergovernmental Panel on Climate Change.
2. FAO. 2016. Climate change and food security: risks and responses. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3. Wollenberg, E., Nihart, A., Tapio-Bistroem M.L., & Grieg-Gran, M. 2012. Climate change mitigation and agriculture. Abingdon, Earthscan.
4. Russel, N. 2015. Beans that can beat the heat (available at www.ciat.cgiar.org).
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Corn Growth and
Development:
Climate Matters

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

Mısır Yetiştirme
ve Geliştirme:
İklimin Önemi
Lori ABENDROTH
Project Manager - Sustainable Corn Project
Proje Yöneticisi – Sürdürülebilir Mısır Projesi
USDA
Corn is one of the world’s most studied and geographically adaptable crops, with high yield potential making it
a staple grain crop in the world. Incredibly proficient, it
can produce more than 20,000 lbs/acre of above-ground
dry matter in six months when supplied with ample sunlight, water and nutrients. For decades, U.S. corn yields
have been increasing because of major advancements
in plant breeding and crop management practices. Today, utilizing the best genetics and positioning them on
the landscape appropriately remain important while good
management within and across fields has never been
more important. Understanding critical times and needs
of corn development can help producers and agronomists weigh crop management options as climate patterns change and weather events more extreme.
Corn development is correlated with air temperature
and therefore, vegetative and reproductive developments are predicted using growing degree days (GDD).
The optimum temperature range for corn is 50° F to 86°
F although growth does occur outside these temperatures to varying degrees. An important consideration is
the impact changing temperature patterns have on the
vegetative period as well as grain fill. A rise in nighttime
temperatures can hasten development and is especially
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Mısır, yüksek verim potansiyeli sayesinde dünyanın temel
tahıl ürünü özelliğini taşıyan, dünyanın üzerinde en çok çalışma yapılan ve coğrafi olarak uyarlanabilen tahıllarından birisidir. İnanılmaz verimli bu ürün, yeterli güneş ışığı, su ve besleyici maddelerle desteklendiğinde altı ay içerisinde dönüm
başına 20,000 librelik yer-üstü kuru madde verebilmektedir.
Amerikan mısırı, bitki yetiştiriciliği ve tahıl yönetim uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak on yıllardır bir gelişim içerisindedir. Bugün, en iyi genetiklerin kullanılması ve bunların
arazi üzerinde uygun bir şekilde konumlandırılması önemini
korumakla birlikte, tarlalardaki iyi yönetim uygulamaları her
şeyden daha önemli hale gelmiştir. Kritik zamanları ve mısır gelişiminin ihtiyaçlarını anlamak, üreticilerin ve tarım uzmanlarının, iklim koşulları değiştikçe ve hava olayları daha
şiddetli hale geldikçe, tahıl yönetim opsiyonlarını tartmasına
yardımcı olabilmektedir.
Mısır geliştirme, hava sıcaklığı ile ilişkilidir bu nedenle,
üretim yapılan gün sayısı (GDD) kullanılarak vejetatif ve reprodüktif gelişimler tahmin edilmektedir. Gelişim belirtilen sıcaklıkların dışında belirli bir dereceye kadar oluşsa da, mısır
için optimum sıcaklık, 50° F - 86° F arasındadır. Önemli bir
husus ta, değişen sıcaklıkların, tane dolumunun yanı sıra
vejetatif dönem üzerindeki etkisidir. Gece sıcaklıklarındaki
artış, gelişimi hızlandırabilir ve özellikle nişastanın birikiminin
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important during grain fill when starch is accumulating.
High summer-time temperatures also will place additional
stress on the vegetative period of development.

oluştuğu tane dolumu sırasında önemli bir yer tutar. Yüksek
yaz mevsimi sıcaklıkları da vejetatif gelişim sürecinin üzerinde ayrı bir stres oluşturur.

Extreme rainfalls, drought and timing of precipitation within and across seasons, are changing. Extreme
rainfall early in the season heightens the risk of flooding
and soil erosion as the crop is neither firmly established
nor canopied. Prolonged, saturated soils or periods of
flooding are detrimental to young seedlings as the whole
plant may be submerged or the root system is in an anaerobic state for too long.

Aşırı yağışlar, kuraklık ve mevsimlerdeki yağış zamanı değişim göstermektedir. Tahıl tam olarak oluşmadığından ve
korunağı oluşmadığından/taçlanmadığından dolayı mevsim
başlarındaki aşırı yağışlar, sel ve toprak erozyonu riskini arttırmaktadır. Uzun süreli olarak toprağın sulak kalması veya
taşkınlar genç fideler için zararlıdır, zira bitkinin tamamı su
altında kalmakta veya kök sistemi çok uzun süre oksijensiz
durumda kalmaktadır.

Corn has two root systems with the initial helping to
anchor the young plant, and the second, dominant system in place by knee-high (V6) and at maximum size early
in reproductive development. Corn roots can grow an
inch per day and to a depth of six feet although most
roots are in the upper two to three feet of the soil profile. Deep rooted plants in
high organic soils, which
have a higher water holding capacity, enable the
crop to withstand moisture stress periods. Water stress mid-season is
typically associated with
shortages, not excess;
as the plant is at its highest water use during the
silking period (1/3 inch
per day). This sensitivity
to water stress can result in a reduction of kernels because of poor receptivity of the silks to shed pollen.

Mısır, iki kök sistemine sahiptir. Birincisi genç bitkinin tutunmasına yarımcı olurken dominant sistem olan ikincisi de
diz boyuna kadar (V6) oluşan ve reprodüktif gelişimin başlarında maksimum büyüklüğe ulaşan kısımdır. Mısır kökleri,
günde bir inç (2,54 cm) büyüyebilir ve köklerin çoğu, toprak
profilinin üstte kalan iki veya üç feet’lik kısmında yer almasına karşın altı feet’lik derinliğe
ulaşabilirler. Yüksek organik içerikli topraklardaki, daha yüksek
su tutma kapasitesine sahip
derin köklü bitlikler, ürünün rutubet baskısı yaşanan periyotlara
dayanmasını sağlar. Su baskısının yaşandığı sezonun ortası,
esasında eksiklik değil fazlalık ile
ilişkilidir; zira bitki, püsküllenme
süresi sırasında (günde 1/3 inç)
en yüksek su miktarını kullanmaktadır. Su baskısına karşı bu
hassasiyet, polen dökmek için püsküllerin zayıf alış gücünden dolayı, tanelerde bir azalmaya yol açar.

Prior to silking, the ear has 700 to 1,000 potential kernels; at harvest, it typically has developed 450 to 550
kernels. Following fertilization, stress will reduce yields
early because of kernel abortion. Later in development,
stress causes lighter kernels due to less starch accumulation. Overall, the development of grain takes approximately two months from silking to physiological maturity
with the last month crucial for dry matter accumulation;
temperature or moisture stress during this period will directly reduce yield.

Püsküllenme öncesinde, koçanda yaklaşık 700 ila 100
arası tane bulunur; hasat sırasında normalde 450 – 550 arası tane alınır. Gübreleme sonrasında, baskı, tanelerin düşmesinden ötürü mahsulü erkenden azaltır. Gelişinin ileriki
aşamalarında, baskı, nişasta birikiminin azalmasından dolayı, tanelerin daha hafif olmasına neden olur. Genel olarak,
tane gelişimi, püsküllenmeden fizyolojik olgunluğa kadar
yaklaşık iki ay sürer, burada son ay kuru madde birikimi açısından oldukça önemlidir; bu periyot sırasında sıcaklık ve
nem baskısı, verimi doğrudan düşürür.

A corn crop needs up to six months to progress
through vegetative and reproductive development. During this time, the land and crops are exposed to variable
weather, leaving the farmer to determine management
strategies that can be employed pre- and mid-season
to meet these challenges. The Sustainable Corn Project
team is discovering and evaluating strategies that build
greater resilience into our Midwest agricultural systems.

Mısır ürününün vejetatif ve reprodüktif gelişimini tamamlaması için yaklaşık altı ay gerekir. Bu süre boyunca, tarla ve
ürünler, değişken hava koşullarına maruz kalırlar ve çiftçiler
de, mevsim öncesinde veya ortasında bunlara karşı koyabilmek adına başvuracakları yönetim stratejileri belirmeye
çalışırlar. Sürdürülebilir Mısır Projesi timi, Midwest (Orta batı)
tarımsal sistemlerinde daha fazla dayanıklılık sağlayacak
stratejileri araştırmakta ve değerlendirmektedir.
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İmaş Makine, Mustafa ÖZDEMİR:

“TRUST, QUALITY AND
CONTINUOUS SUPPORT”
.........................................................................

“GÜVEN, KALİTE VE
SÜREKLİ DESTEK”
“We consider the companies and individuals that want to build a milling facility as our business
partners not solely as customers. In this regard, we shall not offer alternatives which are profitable
for us but not rewarding for them. We think that the basic principles for building a long-term business relation are trust, quality and continuous support. We intensively deal with our business partners in every process beginning from purchase and assembly and continuing after delivering the
factory; we wholeheartedly try to fulfil all of their needs. What distinguish us from our competitors
and bring value-added benefits to our business partners are the authentic technological systems
such as ProSupport and SmartLub. Furthermore, it is definitely an important factor that we are the
company with highest quality/price rate.”
“Biz değirmen tesisi kurmak isteyen firmaları ve kişileri, müşterimiz gibi değil iş ortağımız olarak
görüyoruz. Böylelikle bizim için karlı olabilecek ama onlara fayda getirmeyecek alternatifleri onlara
sunmuyoruz. Bizim için uzun vadeli iş ilişkisi kurmanın temel prensipleri güven, kalite ve sürekli
destek. İş ortaklarımızla, satın alma ve montajdan fabrikanın teslimatından sonraki tüm süreçlere
kadar sıkı bir şekilde ilgileniyor, tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bizi rakiplerimizden
ayrıştıran ve müşterilerimize artı değer sağlayan ProSupport ve SmartLub gibi özgün teknolojik
sistemler. Elbette kalite/fiyat oranının en yüksek olduğu firma olmamız da çok önemli bir etken.”
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This month, our guest is Mustafa ÖZDEMİR, General Manager of Imas Makine Sanayi A.Ş. which is among the biggest companies of milling technologies industry. For 27
years, Imas Machinery has been producing turn-key milling systems and technologies to process grains such as
wheat, corn, rye, oat and barney into flour and semolina
with Milleral trademark; in addition to Milleral trademark,
Imas offers turn-key facilities and equipment for feed industry under Viteral trademark and also sawing machines
with Cuteral trademark.

Bu ayki konuğumuz değirmen teknolojileri sektörünün
en büyükleri arasında yer alan İmaş Makine Sanayi A.Ş.’nin Genel Müdür’ü Mustafa ÖZDEMİR. Milleral
markası ile 27 yıldır buğday, mısır, çavdar, yulaf, arpa
gibi tahılların un ve irmik haline getirilmesinde kullanılan
teknolojilerin ve anahtar teslimi tesislerin kurulumunu
sağlayan İmaş Makine, Milleral markasının yanı sıra Viteral markası ile yem sektörüne yönelik anahtar teslim
tesisler ve ekipmanlar, Cuteral markasıyla da testere
tezgâhları sunuyor.

ÖZDEMİR states that they consider the companies and individuals that want to build a milling facility as their business
partners not only as customers and he also underlines that
intensively deal with their business partners in every process beginning from purchase and assembly and after delivering the factory by trying to fulfil all their needs. With Imas
Machinery General Manager Mustafa Özdemir, we talked
about the technological solutions by Imas Machinery, technical services, educational opportunities, future objectives
and the concept of "innovation" in milling. We will learn the
details about this subject from Mustafa Özdemir.

Değirmen tesisi kurmak isteyen firmaları ve kişileri, müşterileri gibi değil, iş ortağı olarak gördüklerini belirten
ÖZDEMİR, bu iş otaklarıyla satın alma ve montajdan fabrikanın teslimatından sonraki tüm süreçlere kadar sıkı bir
şekilde ilgilendiklerini ve onların tüm ihtiyaçlarına cevap
vermeye çalıştıklarının altını çiziyor. İmaş Makine Genel
Müdürü Mustafa Özdemir ile İmaş Makine’nin sunduğu
teknolojik çözümlerden, teknik hizmetlerinden, sunduğu
eğitim olanaklarından, gelecek hedeflerinden ve değirmencilikte “yenilik” kavramından konuştuk. Konuyla ilgili
ayrıntıları Mustafa Özdemir’den alıyoruz.

Mr. Ozdemir, Imas Machinery is one of the leading
trademarks in milling technologies industry. First of all,
could you tell us the story of Imas Machinery and how
the trademark gained today's success?
Imas Makine Sanayi A.Ş. was established in 1989 within
the structure of Ittifak Holding, which is a company rising
from Anatolia and successfully operates in the most important industries of Turkey. For 27 years, Imas Machinery
has been operating in building and establishing turn-key
milling systems and technologies to process grains such
as wheat, corn, rye, oat and barney into flour and semolina
with Milleral trademark; we offer high technology products
and highly productive facilities. Thanks to our after-sales
services, we endeavour to be worthy of our customers’
trust and precisely fulfil the needs of our business partners. Moreover, we offer products, facilities and services
that can address to the needs of entire world from Middle
East to Central Asia, from South America to Africa; and
we also provide productivity-oriented consultancy services
with our expert team.

Sayın Özdemir, İmaş Makina, değirmen teknolojileri
sektörünün önde gelen markalarından biri. Öncelikle
İmaş Makina’nın hikâyesini ve bugünkü başarıyı nasıl
yakaladığını anlatır mısınız?
İmaş Makine Sanayi A.Ş, Anadolu’dan doğan ve
Türkiye’nin en önemli sektörlerinde başarıyla faaliyet gösteren İttifak Holding bünyesinde, 1989 yılında faaliyetlerine başlamıştır. İmaş Makine olarak Milleral markası ile 27
yıldır buğday, mısır, çavdar, yulaf, arpa gibi tahılların un ve
irmik haline getirilmesinde kullanılan teknolojileri, anahtar teslimi tesislerin üretilmesi ve kurulması konusunda
çalışıyor; yüksek teknolojili ürünler ve yüksek verimlilikte
tesisler sunuyoruz. Satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin güvenine layık olma ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını eksiksiz olarak yerine getirme amacıyla çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Diğer yandan Ortadoğu’dan Orta Asya’ya,
Güney Amerika’dan Afrika’ya kadar tüm dünyadaki ihtiyaçlara hitap edebilecek ürün, tesis ve hizmetlerimizin
yanı sıra uzman kadromuzla verimlilik odaklı danışmanlık
hizmetleri de sunuyoruz.

Since the day we were established, our journey has proceeded with Milleral and we continued to our growth by
adding Viteral to this journey in April 2015. In this way,
we bring our experience in milling industry to cattle and
small cattle feeding industry. Under Viteral trademark, we
produce turn-key facilities and equipment for feed industry
and we act with the consciousness of maximum customer
satisfaction. With our other brand, Cuteral, we offer highquality sawing machines such as angled, semi- and fullautomatic, hinged, columned and PLC.

Kurulduğumuz günden bu yana Milleral ile başlayan yolculuğumuza Nisan 2015 tarihinde Viteral’i de ekleyerek
büyümemizi sürdürdük. Böylece değirmencilik sektöründeki tecrübemizi büyük ve küçükbaş hayvan yemi
sektörüne de taşıdık. Viteral ile yemcilik sektöründe
anahtar teslim tesis ve ekipmanlar üreterek maksimum
müşteri memnuniyeti anlayışıyla hizmet veriyoruz. Bir
diğer markamız olan Cuteral’le de yüksek kalitede açılı,
yarı ve tam otomatik, mafsallı, sütunlu ve PLC gibi testere tezgâhları sunuyoruz.
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We, as Imas Machinery, owe our competitiveness in our
active industries to our product quality and expert team.
The working culture that we learn from Ittifak Holding and
our strong capital structure helps us to reach our improvement and growth objectives. Sustainability, innovation, environmentalism, globalization, information management and
specialization are our core principles. In the light of these
principles, we carry on our works with the aim of producing innovative products and services, creating value-added
benefits for our customers thanks to our professional team.

İmaş Makine olarak hem ürün kalitemiz hem de uzman
ekibimiz ile faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yüksek
rekabet gücüne sahibiz. İttifak Holding’den aldığımız
çalışma kültürü ve güçlü sermaye yapısı da gelişim ve
büyüme hedeflerimize başarıyla ulaşmamızı sağlıyor.
Sürdürülebilirlik, inovasyon, çevrecilik, küreselleşme,
bilgi yönetimi ve uzmanlık temel prensiplerimizi oluşturuyor. Bu prensipler ışığında yenilikçi ürün ve hizmetler
üretmek, profesyonel ekibimizle müşterilerimize katma
değer oluşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Could you tell us about the technological solutions
which are directly offered by Imaş? We already know
that you offer turn-key solutions to your customers,
yet are there any technologies that are directly created
and performed by Imas Machinery?
Our entire product range can be defined with excellent
product quality and technology that is pioneering for
their industries. We provide products for our customers
to help them work with highest productivity rates in their
organizations and also we serve them turn-key facilities
which are created by high engineering. As I have already
mentioned, we, as Imas Machinery, manufacture in three
different groups with Milleral, Viteral and Cuteral. Within
the body of Milleral, we establish factories of wheat, corn,
soy, rye, oat, barney flour and semolina. We, as Viteral, establish factories which produce complete animal feed and
also produce every kind of machinery for these factories.
Under the roof of Milleral, we manufacture milling section
machines such as roll, sieves, semolina purifier; cleaning
section machines such as garbage purifier, destoner; automation-oriented machines such as performance scale,
automatic tempering machine; and transportation equipment such as elevator and spiral. Of course, these are

İmaş olarak birebir sizin ürettiğiniz teknolojik çözümlerden biraz bahseder misiniz? Müşterilerinize anahtar
teslim çözümler sunduğunuzu biliyoruz ancak teknolojik anlamda birebir İmaş Makina bünyesinde üretimi
yapılan teknolojiler nelerdir?
Bizim ürünlerimizin tamamı sektörlerinin ön saflarında
yer alan teknolojilere ve ürün kalitelerine sahiptir. Biz
müşterilerimizin işletmelerinde yüksek verimle çalışmalarını sağlayacak ürünlerin yanı sıra yüksek mühendislik
gerektiren anahtar teslimi tesisler sunuyoruz. Az önce
de belirttiğim gibi İmaş Makine olarak Milleral, Viteral ve
Cuteral ile üç grupta üretim yapıyoruz. Milleral olarak
buğday, mısır, soya, çavdar, yulaf, arpa unu ve irmiği
fabrikaları kuruyoruz. Viteral olarak ise komple hayvan
yemi üreten fabrikalar kuruyoruz ve bu fabrikalar için
bütün makineleri üretiyoruz. Milleral çatısı altında vals,
elek, irmik sasörü gibi değirmen bölümü makineleri;
çöp sasörü, taş ayırıcı gibi temizleme bölümü makineleri; randıman kantarı, otomatik tavlama makinesi gibi
otomasyona yönelik makineleri ve elevatör, helezon gibi
taşıma ekipmanlarını sayabiliriz. Tabii bunlar işin sadece makine ve ekipman kısmı. Bizim asıl üretimimiz, her
müşterimize özel çalıştığımız sistem diyagramları, maki-
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only the aspects of machinery and equipment. Our actual
production is about system diagrams that we create exclusively for each customer and machine layout. What is
featured with our Viteral trademark is pellet, mixer, cooler
and stock tracking automation.
What could you say about the improvements that you
succeed in milling industry and your innovative solutions in your company's history of a quarter century?
“Air Stabilization System" that we developed as a result
of our R&D studies provides significant improvements in
milling performance. By decreasing the cinder rate, this
system can increase the performance up to 1 percent and
it becomes one of the R&D achievements of Imas Machinery in parallel with the sector improvement. Furthermore,
we manufactured “Servo Pneumatical Rolls” with our own
patent and we put “Automatic Tempering Machine with
Automatic Humid and Flow Control System" into the service of milling factories. We have obtained positive results.
Last but not least, we actualized automatic and projected
lubrication system SmartLub in order to increase the productivity of facilities and machinery in milling industry and
decrease the spare parts and maintenance costs. SmartLub is a smart lubrication system that can be integrated
into milling facilities. Whether the facility in question is using Milleral products or not, this system has the feature of
working with complete integration and provides the advantages of lubricating properly and on time.
Could you inform us about your role, place and share
in milling market in both Turkish and worldwide milling
industry? Could you tell us how many countries that
you have reached to until today and how many turnkey flour factories have been established by IMAS?
As you already know, Turkey is placed on the second rank
with Switzerland following China in the milling machines
exportation. IMAS is one of the outstanding manufacturers
and exporters of milling machinery and systems in Turkey.
IMAS Machinery attained a place in the list of first 1000
companies in exportation in 2015. We, as IMAS, perform
our sales in more than 70 countries up until now. Every
year we establish 15 or 20 turn-key facilities.
Could you inform us about your organization abroad?
In which countries do you have agencies, partnerships
or offices?
We have powerful business partners abroad who have a
brilliant knowledge of regional needs, know about regional
people and culture, who can easily accommodate themselves with Imas working culture and approaches. This is
exactly the most powerful feature of Imas. We serve to
the industry with our business partners in many different
locations including North and South America, Turkic Republics, South-eastern Asia and Africa.
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ne yerleşimleri noktasındadır. Viteral markamız ile öne
çıkanlar ise pelet, kırıcı, mikser, soğutucu, stok takip
otomasyonudur.
Çeyrek yüzyılı aşan tarihinizde değirmencilik sektörüne kazandırdığınız yenilikler, geliştirdiğiniz farklı ve
inovatif çözümler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirdiğimiz “Hava
Stabilizasyon Sistemi”, değirmen randımanında çok
önemli gelişmeler sağlamıştır. Kül oranını düşürerek randımanı yüzde 1 oranında arttıran bu sistem, sektörün
gelişimiyle paralellik gösteren İmaş Makine’nin Ar-Ge
başarılarından sadece biridir. Ayrıca, “Servo Pnömatik
Valsleri”ni kendi patentimizle üreterek, “Otomatik Nem ve
Akış Kontrol Sistemli Otomatik Tavlama Makinesi”ni değirmen fabrikalarının hizmetine sunduk. Bunların olumlu
neticelerini aldık ve almaya devam ediyoruz. Son olarak
da değirmencilik sektöründeki tesis ve makinelerin verimini artırmak, yedek parça ve bakım maliyetlerini azaltmak
için otomatik ve planlanabilir yağlama sistemi SmartLub’ı
hayata geçirdik. SmartLub, değirmen tesislerine entegre
edilebilen akıllı yağlama sistemidir. Bu sistemin, Milleral
ürünlerinden oluşan bir tesis olsun ya da olmasın, tam
entegrasyonla çalışma özelliği bulunmakta ve doğru, zamanında yağlamanın avantajlarını sunmaktadır.
Gerek Türkiye gerekse dünya değirmencilik endüstrisindeki rolünüz, yeriniz ve değirmencilik piyasasındaki
payınız hakkında bilgi verir misiniz? Bugüne kadar kaç
ülkeye ulaştığınızı ve kaç anahtar teslimi un fabrikası
kurduğunuzu söyleyebilir misiniz?
Bildiğiniz gibi Türkiye, değirmen makineleri ihracatında
Çin’in ardından İsviçre’yle ikinci sırayı paylaşıyor. İMAŞ
da Türkiye’nin önde gelen değirmen makineleri ve sistemleri üreticilerinden ve ihracatçılarından biridir. İMAŞ
Makine, 2015 yılında ihracatta ilk 1000'e giren firmalar listesinde yerini almıştır. İMAŞ olarak şu ana kadar
70'den fazla ülkeye satış gerçekleştiriyoruz. Her sene
15 ile 20 arasında anahtar teslimi tesisler kuruyoruz.
Yurtdışındaki yapılanmanız hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Yurtdışında temsilciliklerinizin, ortaklıklarınızın ya da ofislerinizin olduğu ülkeler hangileri?
Yurtdışında, bölge ihtiyaçlarına hakim, bölge insanlarını
ve kültürünü bilen, İmaş çalışma kültürü ve yaklaşımlarına uyum sağlayabilen güçlü iş ortaklarımız bulunmakta.
İmaş’ın en güçlü yönlerinden birisi de zaten budur. Kuzey ve Güney Amerika’dan Türki Cumhuriyetlere, Güneydoğu Asya’dan Afrika’nın birçok noktasına kadar iş
ortaklarımızla sektöre hizmet ediyoruz.
Değirmencilik gibi rekabetin yoğun, zamanın değerli olduğu sektörlerde üretimin aksamaması çok önemli. Bu
yüzden olası bir arızada en kısa zamanda çözüme ka-
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In the industries with intensive competition and precious
timing like milling, it is important to have no defect in
production. So, any probable fault must be solved as
soon as possible. Could you inform us about the service
provided by Imas to its customers about technical issues? For example, how long it takes to serve technical
support system for the furthest point that you work with?
We are aware of the fact that any loss of production lasting
for an hour may cost a huge money in this industry. So,
we established ProSupport team within our company to
follow spare parts and technical support. With this team,
we can connect online to our customer's facility and if it is
necessary, we can send our related technical team to the
factory as soon as possible. We can actualize this technical support with our local shareholders or sometimes with
our own team that we send from Turkey.
For a productive manufacturing process, education
is as important as technology. The technologies you
manufactured may be improved and very successful;
yet if they are not used properly, reaching the objectives might be problematic. Do you provide education
sessions for employees who work in production after
completing a factory or installing a machine? Could
you possibly inform us your works in this issue?
Education is an indispensable part of the milling industry as it is in every kind of work. Within this framework,
we deliver to our customers operating and maintenance
manuals including spare parts information together with
the products and facilities. Moreover, upon completing
and delivering the facility, we practically convey all the
necessary technical data for using the machines and for
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vuşturulmalıdır. İmaş’ın teknik servis konusunda müşterilerine verdiği hizmet hakkında bilgi verebilir misiniz?
Örneğin dünyanın size göre en uzak noktasına ne kadarlık bir sürede teknik servis hizmeti verebiliyorsunuz?
Bir saatlik üretim kaybının rakamsal tutarının çok yüksek olduğu bir sektörde yaşadığımızın farkındayız. Bu
yüzden firmamız bünyesinde işi yedek parça ve teknik
servisi takip etmek olan ProSupport ekibini kurduk. Bu
ekibimizle, müşterimizin tesisiyle online olarak bağlantı kurabildiğimiz gibi gerektiği durumlarda çok kısa bir
süre içerisinde ilgili teknik ekibimizi müşterinin fabrikasına gönderebiliyoruz. Bunu bazen yerel paydaşlarımızla
bazen de Türkiye’den gönderdiğimiz kendi ekibimizle
gerçekleştiriyoruz.
Verimli bir üretim süreci için teknoloji dışında önemli
olan bir diğer konu eğitim. Ürettiğiniz teknolojiler ne
kadar gelişmiş ve başarılı olursa olsun doğru bir şekilde kullanılamıyorsa hedefe ulaşmak sorun olabilir.
Bir fabrikanın ya da bir makinenin kurulumunu tamamladıktan sonra üretimde çalışacak personele kullanım
konusunda bir eğitim veriyor musunuz? Bu konudaki
çalışmalarınız hakkında da bizi bilgilendirir misiniz?
Her işte olduğu gibi değirmencilik sektöründe de eğitim olmazsa olmazımız. Bu kapsamda müşterilerimize
ürün ve tesislerle birlikte, içinde yedek parça bilgileri
de mevcut olan kullanma ve bakım kılavuzları teslim
ediyoruz. Ayrıca tesisin kurulması ve teslim edilmesinden sonra makinelerin çalıştırılması ve değirmenin
istenilen kalitede un ve irmik üretebilmesi için gerekli
teknik bilgileri uygulamalı olarak aktarıyoruz. Bunların
dışında, değirmen sektörüne yeni adım atan müşteri-
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producing flour and semolina up to the demanded quality
by the mill. Apart from these, we help our customers who
just took a step in milling industry to form a qualified team
for their organization.
Today the competitive conditions force technology producers to move fast and actively. Any kind of technological product can easily become worn out in a very
short period. In this case, it becomes necessary to
follow the innovations all the time in order not to lose
strength in the market. Does this situation also apply
for milling industry? In the present conditions, what is
the average life-span of a new milling technology? How
long does a technology stay as "innovation"?
With the technology, the expectations of our customers
keep inevitably changing day by day. The milling industry
also gets its share from this fast change, yet I think that the
change in this industry is below the average change rate in
the world. I believe that the life-span of a new technology
is about 7-10 years. However, our objective is to create
difference all the time by presenting innovative products
and services beyond the expectations of the customers.

lerimize, işletmelerinde çalışacak yetkin ekip kurmaları
konusunda da yardımcı oluyoruz.
Günümüzde rekabet koşulları teknoloji üreticilerinin
çok hızlı ve aktif bir hareket sergilemesini zorunlu kılıyor. Zira geliştirilen herhangi bir teknolojik ürün, çok
kısa sürede eskiyebiliyor. Bu da piyasada güç kaybetmemek için sürekli yenilik peşinde koşturmayı gerektiriyor. Bu durum değirmencilik sektörü için de geçerli
mi? Günümüz koşullarında geliştirilen yeni bir değirmen teknolojisinin, ortalama ömrü nedir? Bir teknoloji
ne kadar süre “yenilik” özelliğini taşıyor?
Elbette teknolojiyle beraber müşterilerimizin beklentileri de gün geçtikçe değişiyor. Değirmen sektörü de
bu hızlı değişimden nasibini almakla birlikte, değişimin
dünyadaki ortalama değişim hızının altında olduğunu
düşünüyorum. Yeni bir teknolojinin ömrünün aşağı yukarı 7 ile 10 yıl arasında olduğunu düşünüyorum. Ancak biz müşteri beklentilerinin ötesinde inovatif ürün ve
hizmet sunarak sektörde her zaman farklılık oluşturmayı hedefliyoruz.

Creating the rapid change and innovative improvement
of digital technology in the milling industry must require
difficult and serious R&D works. What are your studies
on this issue as Imas? Could you inform us about your
R&D work and allocated budget for R&D? Can you tell
us on which subjects you focus on your R&D works?
While doing our R&D work, we give importance to the
studies that increase user-friendliness of the products
and providing added-value benefits to the customer. I
can easily say that we are among the companies which
invest more in R&D. We show systematic solutions, new
improvements in machinery and innovative approaches.

Dijital teknolojideki hızlı değişimi ve inovatif gelişimi
değirmencilikte oluşturmak oldukça zor ve ciddi bir
ar-ge gerektiriyor olsa gerek. İmaş olarak bu konudaki
çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Ar-Ge çalışmalarınız ve buna ayırdığınız bütçe hakkında biraz bilgi
verir misiniz? Ar-Ge çalışmalarınızda hangi konular
üzerine yoğunlaştığınızı anlatabilir misiniz?
AR-GE çalışmalarımızı yaparken müşteriye katma değer
sağlayacak ve ürünlerin kullanım kolaylığını artıracak çalışmalara öncelik veriyoruz. Sektörde Ar-Ge’ye en çok
yatırım yapan firmalardan biri olduğumuzu söyleyebilirim. Sistemsel çözümler, makine konusunda yeni geliştirmeler, inovatif yaklaşımlar sergiliyoruz.

Let’s talk about the recent improvements of your company and the gains of these improvements for the industry. What are the new technologies that you want
to provide for millers in the following period?
In fact, we always achieve improvements and developments in our products and engineering approaches. In this
way, we have the change of providing quality and productive products and services day by day. In addition to this,
ProSupport, the unique 7/24 technical support and spare
parts system of the sector is our most important brand
with a real difference in the industry. Our brand-new technologic system is called SmartLub. With this system, we
manage the lubrication procedures of our facilities with an
automatic control and we demolish the costs arising from
abrasion, contamination and breakdown.

Biraz da son geliştirdiğiniz yeniliklerden ve bu yeniliklerin endüstriye sağladığı artılardan, kazanımlardan
bahseder misiniz? Önümüzdeki süreçte değirmencilerle buluşturmak istediğiniz yeni teknolojiler neler?
Aslında ürünlerimizde ve mühendislik yaklaşımlarımızda
sürekli geliştirme ve iyileştirme yapıyoruz. Bu sayede her
geçen gün daha kaliteli ve verimli ürün ve hizmetler sunma fırsatına sahip oluyoruz. Bunun yanında daha önce de
bahsettiğimiz gibi sektörde benzerine rastlayamayacağınız
7/24 teknik servis ve yedek parça hizmet sistemi ProSupport, sektörde farklılık oluşturduğumuz en önemli markamız. En yeni teknolojik sistemimizin ismi ise SmartLub. Bu
sistemle tesislerimizin yağlama prosedürlerini otomatik bir
kontrol sistemiyle yönetiyor, aşınma, kirlenme ve durma
gibi sebeplerden kaynaklanan maliyetleri yok ediyoruz.

What are the reasons for millers to choose IMAS technologies? What kind of advantages would be available when

Değirmencilerin İMAŞ teknolojilerini seçme nedenlerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Bir değirmen-
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a miller chooses your company to innovate its technology or establish a new
factory? In short, what do you promise
to the millers?
We consider the companies and individuals that want to build a milling facility as
our business partners not solely as customers. In this regard, we shall not offer
alternatives which are profitable for us
but not rewarding for them. We think that
the basic principles for building a longterm business relation are trust, quality and continuous
support. We intensively deal with our business partners in
every process beginning from purchase and assembly and
continuing after delivering the factory; we wholeheartedly
try to fulfil all of their needs. What distinguish us from our
competitors and bring value-added benefits to our business partners are the authentic technological systems
such as ProSupport and SmartLub. Furthermore, it is definitely an important factor that we are the company with
highest quality/price rate.

ci, teknolojisini yenilemek ya da
yeni bir fabrika kurmak için sizi
tercih ettiğinde ne gibi avantajlar
ve artılar elde edecektir? Kısacası değirmencilere neler vaat ediyorsunuz?
Biz değirmen tesisi kurmak isteyen firmaları ve kişileri müşterimiz
gibi değil iş ortağımız olarak görüyoruz. Böylelikle bizim için karlı
olabilecek ama onlara fayda getirmeyecek alternatifleri onlara sunmuyoruz. Bizim için
uzun vadeli iş ilişkisi kurmanın temel prensipleri güven,
kalite ve sürekli destek. İş ortaklarımızla, satın alma ve
montajdan fabrikanın teslimatından sonraki tüm süreçlere kadar sıkı bir şekilde ilgileniyor, tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bizi rakiplerimizden ayrıştıran
ve müşterilerimize artı değer sağlayan ProSupport ve
SmartLub gibi özgün teknolojik sistemler. Elbette kalite/
fiyat oranının en yüksek olduğu firma olmamız da çok
önemli bir etken.

Finally, what would you like to say about your future goals?
2016 is the year in which we move to our new factory in
4th Organized Industrial Zone. This new place will be 2.5
times bigger than our current factory; and with this change
the journey of IMAS and our Milleral brand to the top will
be much more accelerated. Moreover, our Viteral brand
that we used for feed machinery and facilities will seriously
support our journey to the peak.

Son olarak gelecek hedeflerinizle ilgili neler eklemek
istersiniz?
2016 yılı bizim 4. Organize Sanayi’ndeki yeni fabrikamıza taşınacağımız yıl olacak. Mevcut fabrikamızın 2,5 katı
büyüklüğünde olan bu yeni yerimizle birlikte İMAŞ’ın ve
Milleral markamızın zirve yürüyüşü çok daha ivmeli bir
şekilde devam edecektir. Yem makineleri ve tesisleri için
kullandığımız Viteral markamız da bu yürüyüşe ciddi bir
destek verecektir.

facebook.com/millermagazine
twitter.com/millermagazine
linkedin.com/company/miller-magazine
Online Magazine
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Japanese millers to visit
U.S. wheat industry
.................................................

Japon değirmenciler
ABD buğday endüstrisini
ziyaret edecek
A team of four senior executives from Japan’s leading milling companies will travel to the United
States to follow the wheat through the supply chain from farm to shipment.
Japonya’nın öncü değirmen şirketlerinden dört kıdemli yetkili, buğday tedarik zincirinde tarladan
sevkiyata kadar olan süreçleri izlemek üzere Birleşik Devletler’e gidiyor.
On the heels of celebrating 60 years with a U.S. Wheat
Associates (USW) office in Japan, a team of four senior
executives from Japan’s leading milling companies will
travel to the United States to continue building upon
that legacy. USW collaborated with the Oregon Wheat
Commission to organize and host this trade team. During its visit to Oregon, the team will follow the wheat
through the supply chain from farm to shipment, demonstrating at the each step the U.S. wheat industry’s
commitment to quality and efficiency.
The Oregon Wheat Growers League (OWGL) established the first overseas U.S. wheat export office in Tokyo in 1956 and in that same year, the first team of Japanese millers visited the United States to learn observe
U.S. wheat production, quality and marketing. Over the
years, bringing trade teams to the United States has
become a tradition and for well over a decade, this particular activity has become an annual trip for Japanese
executive millers. Often the team extends its traditional
trip to the Pacific Northwest to include a visit to Washington, DC.
“Japan is a loyal U.S. wheat customer because our
relationship is built on mutual trust and our commitment to the best interests of our end-use customers,”
said USW Vice President and West Coast Office Director Steve Wirsching. “But as with every relationship, it
is important to keep the lines of communications open
and to demonstrate full transparency in our practices.
This trade team visit is essential to that mission.”

58

May • Mayıs 2016

Japonya'da, ABD Buğday Birliği (USW) ile 60. yıl kutlamalarının hemen ardından Japonya'nın önde gelen değirmen şirketlerinin dört üst düzey yöneticilerden oluşan bir
ekip, bu miras üzerine katkılar yapmaya devam etmek için
Birleşik Devletler’e seyahat edecek. USW, bu ticari ekibi organize etmek ve ağırlamak için Oregon Buğday Komisyonu ile işbirliği yaptı. Oregon ziyareti sırasında ekip, buğday
tedarik zincirinin tarladan sevkiyata kadar olan süreçlerini
takip edecek ve her adımda ABD buğday endüstrisinin kalite ve verimlik taahhüdüne bağlılığını gözlemleyecek.
Oregon Buğday Üreticileri Cemiyeti (OWLG) 1956 yılında Tokyo’da ilk denizaşırı ABD buğday ihracat bürosunu kurdu ve aynı yıl Japon değirmencilerinden oluşan
ilk ekip, ABD buğday üretimi, kalitesi ve pazarlamasını
öğrenmek ve gözlemlemek üzere Birleşik Devletler’i ziyaret etti. Yıllar içerisinde, ticari ekipleri Birleşik Devletler’e
getirmek bir gelenek haline geldi ve on yılın üzerinde bir
süreden beri bu özel aktivite, Japon yetkili değirmenciler
için yıllık bir seyahat haline geldi. Genellikle ekip, geleneksel seyahatini, Washington DC’yi içerecek şekilde Pasifik
Kuzeybatıya doğru genişletiyor.
USW Başkan Yardımcısı ve Batı Yakası Müdürü Steve Wirsching, “Japonya sadık bir ABD buğday müşterisi.
Çünkü ilişkimiz karşılıklı güvene ve nihai müşterilerimizin
çıkarlarına en uygun şekilde hizmet etmeye olan bağlılığımıza dayalı” diyor ve ekliyor: “Ancak her ilişkide olduğu
gibi, iletişim çizgilerini açık tutmak ve uygulamalarımızda
tam şeffaflık göstermek önemli. Bu ticari ekip ziyareti bu
amaç için hayati önem taşıyor.”
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Turyağ celebrates
its 100th year with
its new product
.................................................

Turyağ, 100. yaşını yeni
ürünleriyle kutladı
Having merged with Cargill, a global food ingredients producer, Turyağ, one of the important brands of Turkish oil
industry, participated in Ibatech which is its first fair under
the umbrella of Cargill. The Region Manager of Cargill for
Middle East, Turkey and North Africa, Murat Tarakçıoğlu visited the booth of Turyağ in the first day of the fair and said;
“We celebrated the 150th year of Cargill in 2015 and happily we are celebrating the 100th year of Turyağ this year.”
Having highlighted the fact that the synergy created
through the merge of the local market experience and
deep-scaled information accumulation of Turyağ with the
global research & development competences of Cargill has
breathed new life into the sector, Murat Tarakçıoğlu added;
“Our top priority is to create added-value for our customers.
Within this line, we both perform improvement and development studies on our product portfolio and provide new solutions with the new products we present into the market.”
İnanç Işık, the Trade Manager of Turyağ, stated that they
developed almost 20 new products within the last one year
in pastry and industrial oil product groups and added; “Both
of our product and process development investments are
on the go.”
Türkiye yağ sanayinin önemli markalarından biri olan ve 2014
yılında küresel gıda bileşenleri üreticisi Cargill’e katılan Turyağ,
Cargill çatısı altındaki ilk sektörel fuar katılımını Ibatech’le gerçekleştirdi. Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Kuzey Afrika
Bölge Direktörü Murat Tarakçıoğlu, fuarın ilk gününde Turyağ
standını ziyaret ederken, “2015’te Cargill’in 150. yılını kutladık.
Ne mutlu ki bu yıl da Turyağ’ın 100. yılını kutluyoruz.”
Turyağ’ın yerel pazar tecrübesi ve köklü bilgi birikiminin
Cargill’in küresel çaptaki araştırma & geliştirme yetkinlikleriyle
buluşmasının yarattığı sinerji ile sektöre yeni bir soluk getirdiğinin altını çizen Tarakçıoğlu, “Müşterilerimize katma değer
yaratabilmek en önemli önceliğimiz. Bu doğrultuda hem mevcut ürün portföyümüz üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapıyor hem de piyasaya sunduğumuz yeni ürünlerle
pazara alternatif çözümler sunuyoruz.” dedi.
Turyağ Ticaret Müdürü İnanç Işık ise son bir yıl içinde pastacılık ve endüstriyel yağlar ürün gruplarında, 20’ye yakın yeni
ürün geliştirdiklerin belirtti ve şunu ekledi: “Gerek ürün, gerekse süreç geliştirmeye yönelik yatırımlarımız devam ediyor.”
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Duru Bulgur sets its sight upon the Far East market
.....................................................................................................................................

Duru Bulgur, gözünü Uzakdoğu pazarına dikti
The Chairman of Duru Bulgur, İhsan Duru said; “Among our 5-year objectives are expanding our
market in countries like China, Japan, South Korea and Philippines to which we export and spreading across the Far East countries.”
Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, “5 yıllık hedeflerimiz arasında ihracat yaptığımız
Çin, Japonya, Güney Kore ve Filipinler gibi ülkelerdeki pazarımızı genişletmek ve diğer Uzakdoğu
Asya ülkelerine yayılmak var.” dedi.
Having taken on the mission of introducing the Turkish bulgur to the world, Duru Bulgur aims at spreading across the
Far East market in which the rice production is prevalent. Having participated in Food&Hotel Asia Fair organized in Singapore between 12-15 April 2016, Duru Bulgur organized tasting days during the fair. Having had
thousands of people taste the Turkish bulgur in the fair organized once
in two years, Duru Bulgur also presented the visitors with Chinese and
English Bulgur Cook Book.
Having stated that the fair went
quite well for them, Chairman of
Duru Bulgur, İhsan Duru added;
“We drew great attention by introducing our natural bulgur produced in stone mills during the
fair which was visited by thousands of people. We do not have
any branches in Singapore but we consider the far east
countries in which the rice is consumed in high quantities as target markets. We present bulgur as a product
which is alternative to but healthier than rice. Among our
5-year objectives are expanding our market in countries
like China, Japan, South Korea and Philippines to which
we export and spreading across the Far East countries.”

Türk bulgurunu dünyaya tanıtmayı kendisine görev edinen
Duru Bulgur, pirinç tüketiminin ağırlıklı olduğu Uzakdoğu pazarına bulgur ile yayılmayı hedefliyor. Bu amaçla 12-15 Nisan
2016 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenen Food&Hotel
Asia Fuarı’na katılan Duru Bulgur, fuarda bulgur tadım günleri gerçekleştirdi. İki yılda bir
düzenlenen fuarda yüzlerce
kişiye Türk bulgurunu tattıran
Duru Bulgur, ayrıca ziyaretçilere Çince ve İngilizce Bulgur
Yemekleri kitabı hediye etti.
Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru,
fuarın kendileri açısından
çok olumlu geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Singapur’da binlerce ziyaretçinin gezdiği fuarda, taş
değirmende üretilen doğal
bulgurumuz için tanıtım yaparak büyük ilgi çektik. Singapur’da
bayimiz yok ama pirinç tüketiminin ağırlıklı olduğu Uzakdoğu
ülkelerini hedef pazar olarak görüyoruz. Bulguru pirince alternatif fakat pirinçten daha sağlıklı bir ürün olarak sunuyoruz. 5
yıllık hedeflerimiz arasında ihracat yaptığımız Çin, Japonya,
Güney Kore ve Filipinler gibi ülkelerdeki pazarımızı genişletmek ve diğer Uzakdoğu Asya ülkelerine yayılmak var.”

Enervis supports Turkish industrialists for energy efficiency
................................................................................................

Enervis, Türk sanayicisine
enerji verimliliği için destek oluyor
The Ministry of Energy has been entitled to receive donation from the Environment Ministry of Germany for the
project planned in order to increase the energy efficiency in
Turkey with the cooperation of Enervis and EWE Vertrieb,
one of the “Energy Efficiency Consultancy” companies au-
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Enerji Bakanlığı tarafından hem sanayi hem bina alanlarında yetkili “Enerji Verimliliği Danışmanlık” şirketlerinden
Enervis, EWE Vertrieb işbirliği ile Türkiye’de enerji verimliliği
farkındalığının artırılması amacıyla planlanan proje için Alman Çevre Bakanlığı tarafından hibe desteği almaya hak
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thorized both in industry and buildings. A total of 20 industry
enterprises operating in Bursa and Gebze are planned to
be included in the project called Energy Efficiency in Turkey
(Energy Efficiency in Turkey - EnEffTurN).
The General Manager of Enervis, Osman Kipoğlu stated
regarding the project that; “We believe that the Energy Efficiency in Turkey (Energy Efficiency in Turkey – EnEffTurN)
project to be developed in accordance with DIN 16247 norm
which is commonly used in Germany in order to maintain the
energy efficiency studies more systemically and effectively
will bring a breath of fresh air for the energy management
perspectives of enterprises.”
The participants will be able to participate in free technical
workshops, energy efficiency preliminary studies, meetings in
which leading shareholders of the sector will participate and
CEO meetings in which senior managements of firms will be
available within the scope of the project to be implemented
in order to efficiently utilize the high energy efficiency potential
that Turkey has in the industry.

kazandı. Türkiye’de Enerji Verimliliği (Energy Efficiency in
Turkey - EnEffTurN) olarak adlandırılan projeye Bursa ve
Gebze’de faaliyet gösteren toplam 20 sanayi kuruluşunun
dâhil edilmesi planlanıyor.
Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, proje ile ilgili
yaptığı açıklamada şunları aktardı: “Enerji verimliliği etütlerinin daha sistematik ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Almanya’da yaygın olarak kullanılan DIN 16247
normuna uygun bir şekilde gerçekleştirilecek olan
Türkiye’de Enerji Verimliliği (Energy Efficiency in Turkey
- EnEffTurN) projesinin, işletmelerin enerji yönetimi bakış
açılarına yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz.”
Türkiye’nin sanayide sahip olduğu yüksek enerji verimliliği potansiyelinin daha etkin değerlendirilebilmesi için hayata geçirilecek proje kapsamında katılımcılar ücretsiz olarak
düzenlenecek olan teknik workshoplar, enerji verimliliği ön
etütleri, sektörün ileri gelen paydaşlarının bir araya geleceği toplantılar ve firmaların üst yönetimlerinin katılacağı CEO
buluşmaları etkinlikleri içinde yer alabilecek.
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No GDO in
Turkish corn

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

Türk mısırında GDO yok
A scientific research made in Ankara University revealed that Turkish corn does not include genetically modified organism (GMO) and it is safe in terms of aflatoxin produced by mold toxins.
Ankara Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir araştırma, Türkiye'de yetiştirilen mısırların genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içermediğini, küf toksinlerinden aflatoksin açısından ise güvenli sınırlar
içerisinde olduğunu ortaya koydu.
In a research “Aflatoxin and GMO analysis in Corn
produced in Turkey” which was carried out by Prof. Dr.
Nevzat Artık from Ankara University Food Engineering
Department and took two years, the quality of corn is
discussed and a statement made for the rumors about
agriculture in Turkey. As part of the research, corn samples collected from hundreds of farms in different cities
and regions in Turkey, which are not neighbors, were
analyzed in terms of aflatoxin and GMO.
In the research published in Food Security and Public Health Supplement of Food and Nutrition Sciences
Magazine which is among the most popular scientific
magazines, it was confirmed that 7% of the samples
collected and analyzed in 2013 contain aflatoxin while
the samples collected in 2014 contain below 1%.
Prof. Dr. Nevzat Artık made a remark that along with
the climate conditions, related business’ efforts to raise
consciousness among corn growers and good agricultural managements affected this decrease.
Prof. Artık explained that no GMO indication was seen
in both years and Turkey’s activities for biosecurity influenced this. This result was considered as a scientific answer to the baseless rumors that Turkey produce
GMO corn and they are used in food.
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Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden
Prof. Dr. Nevzat Artık liderliğinde yapılan ve iki yıl süren
“Türkiye’de Üretilen Mısırlarda Aflatoksin ve GDO Analizi” başlıklı araştırmada, Türkiye’de yetiştirilen mısırın
kalitesi ele alınarak aynı zamanda ülkemiz tarımı ile ilgili söylentilere de cevap arandı. Araştırma kapsamında, Türkiye çapında birbiri ile komşu olmayan farklı il ve
bölgelerde yüzlerce tarladan toplanan mısır örnekleri,
aflatoksin ve GDO açısından incelendi.
Prestijli bilimsel dergiler arasında yer alan Food and
Nutrition Sciences (Gıda ve Beslenme Bilimleri) dergisinin
Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı özel sayısında yayınlanan
araştırmada, 2013 yılında toplanan ve analizleri yapılan mısır numunelerin % 7’sinde aflatoksin tespit edilirken, 2014
yılında toplanan numunelerde bu oranın %1’in altında olduğu görüldü. Prof. Dr. Nevzat Artık, bu düşüşte mevsim
koşullarının yanı sıra sektör kuruluşlarının mısır yetiştiricilerini bilinçlendirme yönündeki çabalarının ve iyi tarım uygulamalarının da etkisi olduğu değerlendirmesini yaptı.
Prof. Artık, her iki yılda da alınan numunelerde GDO izine
rastlanmamasını ise ülkemizdeki biyogüvenlik uygulamalarının etkinliği ile açıkladı. Bu sonuç, Türkiye’de GDO’lu mısır yetiştirildiği ve gıdalarda kullanıldığı konusundaki mesnetsiz iddialara da, “bilime dayalı bir cevap” niteliği taşıdı.
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Çelik:
“Food is an important,
prevalent and
irreplaceable sector”
.................................................

“Gıda önemli, yaygın
ve vazgeçilemeyecek
bir sektör”
Food sector representatives under the Presidency of Şemsi Kopuz, the President of the Federation of Food & Drink Industry Associations of Turkey (TGDF), met Faruk Çelik, the Minister of Food,
Agriculture and Livestock. Having remarked that the food sector is an important, prevalent and irreplaceable sector, Faruk Çelik criticised the people who create information pollution regarding his
statements and said they were well-prepared in this regard in the meeting during which the issues
of the sector were discussed.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz başkanlığındaki gıda sektörü temsilcileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile bir araya geldi. Sektörün gündemindeki konuların masaya yatırıldığı görüşmede gıda sektörünün çok önemli, yaygın ve
vazgeçilemeyecek bir sektör olduğunu vurgulayan Çelik, açıklamalarıyla gıdalarla ilgili bilgi kirliliği
yaratan isimleri eleştirdi, konuya ilişkin hazırlıkları olduğunu söyledi.
A group composed of Şemsi Topuz, the President of
the Federation of Food & Drink Industry Associations of
Turkey, and the presidents and representatives of associations forming the federation visited Faruk Çelik, the Minister of Food, Agriculture and Livestock.
The President of the Federation, Şemsi Topuz said in the
part of the meeting when the press was allowed that they
were the biggest non-governmental organization in Turkish
food and drink sector with its 26 member associations and
at the same time a member of European Food and Drink Industrialists Confederation. Mr. Kopuz said; “NGOs generally
visit you in order to talk about their problems. We are here to
learn the ways to support the Ministry and their expectations
from our sector. This is a sector having 200 per cent surplus
in foreign trade. We can accomplish the 2023 objectives of
the government together.” Faruk Çelik, the Minister of Food,
Agriculture and Livestock, stated that the sector was an important, prevalent and irreplaceable sector and added; “I am
also very content that they were visited for support purposes
without any problems.” Mr. Çelik ended his statements wittily
and said; “We will bargain about the situation of shelf prices
for consumers and evaluate them together.”
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Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu
(TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz ve federasyonu oluşturan
dernek başkan ve yöneticilerinden oluşan bir heyet, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret etti.
Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan TGDF
Başkanı Kopuz, TGDF olarak 26 üye dernekleri ile
Türk gıda ve içecek sektörünün en büyük sivil toplum
örgütü, aynı zamanda Avrupa Gıda ve İçecek Sanayicileri Konfederasyonu’nun da üyesi olduklarını söyledi.
Kopuz, “STK’lar genelde sorunları iletmek üzere ziyaretinize gelirler. Biz Bakanlığımıza nasıl yardımcı oluruz,
sektörümüzden beklentileriniz nedir diye sormaya geldik. Dış ticarette yüzde 200 fazla veren bir sektörüz.
Beraberce sektör olarak hükümetimizin 2023 hedeflerini
yakalarız.” dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik de, gıda ve içecek sektörünün önemli, yaygın ve vazgeçilemeyecek bir
sektör olduğunu söyledi ve “Sorunsuz bir şekilde katkı
sunmaya gelindiği için de ayrıca memnuniyetimi ifade ediyorum” dedi. Çelik, sözlerini, esprili bir şekilde, “Tüketici
açısından raf fiyatları nasıl gidiyor diye pazarlık yapacağız,
birlikte değerlendireceğiz.” diye bitirdi.
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TOBB Machine and Equipment Production
Assembly chose the new administration
.......................................................................................................
TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi yeni yönetimini seçti
Turkish Union of Chambers and Exchange Commodities (TOBB) Turkey Machine and Equipment Production Assembly meeting took place in TOBB headquarters in Ankara at the date of April 8, 2016. Getting
strengthened by its new members, the Assembly has chosen Samsun Makina Sanayi A.Ş. Chairman
Kutlu Karavelioğlu as the President of the Assembly and Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. General Manager
Zeynep Erkunt Armağan as the Vice President of the Assembly in this election-issued meeting.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantısı, 8 Nisan 2016'da Ankara'da TOBB Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yeni üyeleriyle güçlenen Meclis, seçim
gündemli toplantısında Meclis Başkanlığı'na Samsun Makina Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu’nu, Meclis Başkan Yardımcılığı’na Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. Genel
Müdürü Zeynep Erkunt Armağan’ı seçti.
Turkey Machine and Equipment Production
Assembly which brings machine manufacturers, sector associations and unions, related
institutions and organizations together in order
to encourage the improvements in the sector,
analyze the problems and determine the solutions under the roof of TOBB, has started its
new operating period. In the first meeting, the
President and Vice President were chosen and
it was underlined that Turkish machine industry
is responsible for the country’s development.
Furthermore, it was emphasized that effective
results can be achieved in line with the mission
of the industry by coordinating the increasing
activities of the shareholders in harmony and solidarity.
Kutlu Karavelioğlu, who was appointed as the President
of Turkey Machine and Equipment Production Assembly,
states in respect thereof: “Qualified production, employment
infrastructure and considerable economic magnitude are not
enough for a sector to be successful; having a mutual vision
and acting accordingly is important. The machine manufacturers in Turkey have achieved significant steps towards this
direction; they now have a strong lobby. Machine production
provides the technology to meet with the life and it is accepted at a strategic value for the developed countries and
their priorities have always been important for the country.
Our machine manufacturers have the objection of increasing
the competitive feature of our entire production industries by
making their technology updated and developed. They have
been working in different directions at home and abroad under different roofs and produce or gain qualified information.
One of the priorities of our Assembly in this new period would
be to consolidate the sector information, make this information to be used more easily and provide reliable data for the
authorities of sector legislation and implementation.”
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Sektördeki gelişmeleri teşvik etmek, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek amacıyla makina
imalatçılarını, sektörel birlik ve dernekleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını biraraya getiren ve TOBB çatısı altında faaliyetini sürdüren Türkiye
Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi,
yeni faaliyet dönemine başladı. Başkan ve başkan yardımcısının seçildiği ilk toplantıda, Türk makine sektörünün ülke kalkınmasında taşıdığı
sorumluluğun altı çizildi; paydaşların
giderek artan etkinliklerinin uyum ve
dayanışma içinde koordine edilebilmesinin sektörün üstlendiği misyona yaraşır efektif neticeler ortaya çıkaracağı
üzerinde duruldu.
Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nde Başkanlık görevine getirilen Kutlu Karavelioğlu, konuyla ilgili olarak
şunları söyledi: “Nitelikli bir üretim ve istihdam altyapısı veya
ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olmak, bir sektörün
başarılı olmasına yetmiyor; ortak bir vizyon ve birlikte davranabilme kültürüne sahip olmak gerekiyor. Türkiye’nin makinecileri son birkaç yılda bu yönde önemli adımlar attılar; artık
güçlü bir lobiye sahipler. Teknolojinin yaşamla buluşmasını
sağlayan makine imalatçılığı, gelişmiş dediğimiz ülkelerin tamamında stratejik kabul edilmiş, öncelikleri daima ülke önceliği olmuştur. Teknolojisini güncel ve gelişmiş tutarak diğer
bütün imalat sektörlerimizin rekabetçiliğini artırmakla vazifeli
makinecilerimiz, yurtiçinde ve dışında birçok çatı altında çok
farklı yönlerde çalışıp, çok nitelikli bilgiler üretiyor veya ediniyorlar. Meclisimizin yeni dönemde öncelik vereceği konulardan biri sektörün bilgisini konsolide edip, daha kolay istifade
edilebilir hale getirmek, sektörel mevzuat ve uygulamadan
sorumlu mercilere en güvenilir verileri sunmaktır.”

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

May • Mayıs 2016

67

NEWS • HABER

An Award for Turkish Flour Yeast
and Ingredients Promotion Group

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

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu’na Ödül
Turkish Flour Yeast and Ingredients Promotion Group’s Website was honoured with two prizes
for two different categories in “Horizon Interactive Awards”, one of the important awards in the
world in the field of interactive and creative media. Turkish Flour Yeast and Ingredients Promotion
Group’s Website was granted Gold Award in public institution category and Silver Award in Corporate & B2B category.
Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu web sitesi, etkileşimli ve yaratıcı medya dalında verilen ve dünyanın en önemli ödüllerinden biri olan “Horizon Interactive Awards”da iki kategoride birden ödüle
layık görüldü. Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu web sitesi, kamu kurumu kategorisinde Altın
Ödül, Corporate & B2B kategorisinde ise Gümüş Ödül aldı.
Turkish Flour Yeast and Ingredients Promotion Group,
which undertakes to introduce Turkish flour yeast and ingredients industry to foreign countries and works towards
the objective of increasing exportation, has crowned its
success with international awards. Horizon Interactive Awards, which rewards
best websites, mobile apps, videos, online and printed advertisement projects
out of many applications from more than
40 countries in the world and more than
50 states in the USA, was taken place for
the 14th time this year. Within the scope
of this contest, the projects were evaluated with many criteria such as creativity and originality, design, overall appearance, user experience, communication power, technical
value and solution efficiency. Flour Yeast and Ingredients
Promotion Group, with its website www.tfyi.gov.tr, was
granted Gold Award in public institution category and Silver Award in Corporate&B2B category and set a higher
achievement standard.
Flour Yeast and Ingredients Promotion Group President
Turgay Ünlü states that they take a step towards introducing Turkish flour yeast and ingredients industry to the world
by getting the most prestigious award of the field; then
he continues his words as follows: “In line with the actual
mission of our group, we introduce Turkish flour yeast and
ingredients to the world and we endeavour to give our industry its deserved place. Our website acts as a gate to
the outside world to introduce the industry; when our website was honoured with an international award, it means
that our industry has attracted attention of the world. Our
website is also short-listed for 14th Golden Spider Web
Awards in the category of public institution. We are incredibly honoured to be considered worthy of such awards
that motivate us for higher objectives.”
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Türk un ve unlu mamuller sektörünün yurtdışı tanıtımını üstlenen ve ihracatı arttırma hedefi ile çalışan Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu, başarısını aldığı uluslararası ödüllerle
taçlandırdı. Her yıl kendi alanında en iyi web siteleri, mobil
uygulamalar, videolar, online ve basılı
reklam
projelerini
ödüllendiren, dünyanın 40’dan fazla
ülkesi ve ABD’nin
50’den fazla eyaletinden başvurular
alan Horizon Interactive Awards, bu yıl
14. kez düzenlendi.
Yarışma kapsamında projeler, yaratıcılık ve orijinallik, tasarım,
genel görünüm, kullanıcı deneyimi, iletişim gücü, teknik değer, çözüm etkinliği gibi kriterler üzerinden değerlendirildi. Un
ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu www.tfyi.gov.tr web sitesi
ile kamu kurumu kategorisinde Altın Ödül’e, Corporate&B2B
kategorisinde ise Gümüş Ödül’e layık görülerek başarı çıtasını
daha da yukarılara taşıdı.
Kendi alanında dünyanın en prestijli ödülünü alarak Türk
un ve unlu mamüllerinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir
adım attıklarını belirten Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu Başkanı Turgay Ünlü, konuyla ilgili şunları dile getirdi:
“Grubumuzun asıl misyonu doğrultusunda Türk un ve unlu
mamullerini dünyaya tanıtıyor, hak ettiği değeri bulması için
birçok girişimde bulunuyoruz. Sektörün tanıtımında dış
dünyaya açılan kapımız olarak nitelendirdiğimiz web sitemizin de uluslararası bir ödül alması, bizler için ülkemiz adına sektörün ilgi görmesi, dikkat çekmesi anlamına geliyor.
Web sitemiz aynı zamanda 14. Altın Örümcek web ödüllerinde kamu kurumu kategorisinde finale kalma başarısını
elde etti. Daha da yüksek hedefler için bizi motive eden bu
ödüllere layık görülmüş olmaktan gurur duyuyoruz.”
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Customized electric
actuators from SMC
.................................................

SMC’den özelleştirilmiş
elektrikli iş elemanları
SMC Pnömatik A.Ş., the worldwide leading expert in pneumatics, offers greater choice with its LE
electric actuator without a motor.
Pnömatikte dünya lideri arasında yer alan SMC Pnömatik A.Ş., motorsuz LE elektrikli iş elemanlarıyla müşterilerine seçim özgürlüğü sunuyor.
To provide customers with greater choice and flexibility,
SMC Pnömatik A.Ş. is now offering its LE electric actuator
range available without a motor. The company announces in
its press release that this customized option offers customers overall operating efficiencies and reduced labor costs.
SMC, the worldwide leading expert in pneumatics, is giving its customers the option to purchase electric actuators
without an attached motor. Designed to give greater choice
and reduced labor time, customers can purchase the motor
and driver from 14 approved suppliers, including OMRON
Corporation, Siemens AG, Beckhoff Automation GmbH
and YASKAWA Electric Corporation. By informing SMC of
which supplier they have specified, the customized actuator
is equipped with the relevant mounting part, so the product
arrives ready for fitting.
The customer is at the heart of everything SMC do and
the company is continually seeking ways of working with
our customers to optimize production processes and improve quality. By offering their customers greater choice,
they are not only listening to what they want but responding
to their needs.
The actuators offering the motor free option are five of
SMC’s most popular LE Series: LEFS, LEFB, LEJS, LEY
and LEYG. The company states that their electric actuators
have a reputation for quality and reliability, but by giving the
option to customize them, they are further strengthening
the appeal of LE range.
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SMC Pnömatik A.Ş., müşterilerine daha fazla seçenek ve
esneklik sunabilmek için SMC motorsuz LE elektrikli iş elemanlarını piyasaya sunuyor. Firma, yaptığı basın açıklamasında bu özel seçeneğin, müşterilere genel işletme verimliliği
ve düşük işçilik maliyetleri sağladığını belirtiyor.
Pnömatikte dünya lideri arasında yer alan SMC, müşterilerine bir motora bağlı olmadan elektrikli iş elemanları
satın alma seçeneği veriyor. Daha düşük işlem süreleri için
tasarlanmış motor ve sürücülerini, müşteriler OMRON Corporation, Siemens AG, Beckhoff ve YASKAWA Electric de
dahil olmak üzere 14 onaylı tedarikçiden satın alabiliyorlar.
Hangi tedarikçinin uygun olduğunun SMC'ye aktarılmasıyla,
özelleştirilmiş iş elemanı, motor yatağı ile birlikte meydana
getiriliyor ve ürün montaj için hazır hale getiriliyor.
SMC'de, müşterileri, firmanın yaptığı her şeyin merkezinde yer alıyor. Firma, üretim süreçlerini optimize etmek ve
kalitesini artırmak için sürekli olarak müşterileriyle birlikte çalışmanın yollarını aramaya devam ediyor. SMC, müşterilerine
daha fazla seçenek sunarak, sadece ne istediklerini öğrenmiyor, aynı zamanda onların ihtiyaçlarına da çözüm buluyor.
Motorsuz seçeneğe sahip elektrikli iş elemanlarında,
LEFS, LEFB, LEJS, LEY ve LEYG, SMC'nin en popüler LE
Serisi içerisindeki 5 ürününü oluşturuyor. Firma, elektrikli iş
elemanlarının kalite ve güvenilirlik konusunda oldukça iyi bir
bilinirliğe sahip olduğunu belirtiyor. Bu ürünleri özelleştirmek
için seçenek sunan SMC, LE serisinin cazibesini daha da
güçlendiriyor.
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Savina VLAHOVA, Agromil Bulgaria:

“Quality is the
most important
characteristic of us”
.........................................................................

“Kalite en önemli
karakter
özelliğimizdir”
Having operating in rice milling industry for nearly 90
years, Agromill Bulgaria AD is known as one of Bulgaria’s
leading milling companies. Considering quality as integral part of the company policy, Agromill Bulgaria AD is
aiming to maintain strict rules for quality according to
the global requirements in rice milling industry. Answer-
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“Bulgaria has an important potential among
the European countries in the future and my
opinion is that the future development of Bulgaria in terms of grain processing and milling industry is improvement of technologies,
modern infrastructure, knowledge transfer
and implementation of innovations, development of market infrastructure and effective
competitive environment.”
“Bulgaristan, gelecekte Avrupa ülkeleri arasında önemli bir potansiyele sahiptir ve düşüncem
odur ki; Bulgaristan’ın tahıl işleme ve öğütme
sanayi bakımından gelecekteki gelişmesi, teknolojilerin iyileştirilmesi, modern altyapı, bilgi
transferi ve yeniliklerin uygulanması, pazar altyapısının ve etkin rekabet ortamı geliştirilmesi
şeklinde olacaktır.”

Yaklaşık 90 yıldır pirinç değirmenciliği sektöründe faaliyet gösteren Agromil Bulgaria AD, Bulgaristan’ın lider
pirinç değirmenlerinden birisi olarak tanınıyor. Kaliteyi
şirket politikasının ayrılmaz bir parçası olarak gören Agromil Bulgaria, pirinç değirmenciliği endüstrisinde küresel kalite gerekliliklerine göre sıkı kuralları sürdürmeyi
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ing Miller Magazine’s questions, Executive Director of
Agromill Bulgaria AD Savina VLAHOVA says that in Bulgaria there are centuries of tradition and experience in
growing paddy rice and wheat and she adds: “The local
consumption is about 35% of the production. Most of
Bulgarian people eat bread (about 90%) each day, pastries – savory or sweetened, pizza, etc. About 1.8 million
people buy wheat flour and the predominant type is 500.”
We learn further details from Vlahova.

hedefliyor. Değirmenci Dergisi’nin sorularını yanıtlayan
Agromil Bulgaria AD Yönetici Müdürü Savina VLAHOVA,
Bulgaristan’da yüzyılların geleneği ve deneyimiyle çeltik
ve buğday üretimi yapıldığını ifade ediyor ve ekliyor: “Yerel tüketim, üretimin yaklaşık %35’i civarındadır. Bulgar
halkının çoğu her gün ekmek (yaklaşık %90), hamur işleri
(ekşi veya tatlı), pizza ve benzeri şeyler yiyor. Yaklaşık 1.8
milyon kişi buğday unu satın aldıyor ve en çok giden tür
500’dür.” Ayrıntıları Vlahova’dan öğreniyoruz.

Ms. Vlahova, your company Agromill Bulgaria AD is a
long traditional Bulgarian company in processing of
paddy rice. Could you please give us some information
about your company and how you have come to today?
Agromill Bulgaria AD is a Bulgarian company with a long
tradition in processing of paddy rice. Nearly 90 years the
company's activity has been focused on rice milling. It
was founded in 1928 and well-known as Bulgarian Rice
Factory until 2004, when the name was changed to Agromill Bulgaria in order to better reflect the expanded
scope of activity. Regardless several changes in the
ownership of the company, including being state one for
the period 1947-1997, the tradition and continuity have
been kept. Nowadays Agromill Bulgaria AD is a private
company implementing modern technologies and equipment, following a program for high quality, efficiency and
competitiveness.

Sayın Vlahova, şirketiniz Agromil Bulgaria AD, çeltik
işleme alanında Bulgaristan’ın köklü firmalarından birisi. Lütfen şirketiniz ve bugüne nasıl geldiğini hakkında
bize bilgi verebilir misiniz?
Agromill Bulgaria AD, çeltik işleme alanında Bulgaristan’ın
köklü şirketlerinden birisi. Yaklaşık 90 yıldan bu yana şirketin faaliyetleri pirinç öğütme üzerine olmuş. 1928 yılında kurulan firma, genişleyen faaliyet kapsamını daha iyi
yansıtılabilmesi amacıyla ismi 2004 yılında Agromill Bulgaria olarak değiştirilene kadar, Bulgaristan Pirinç Fabrikası olarak tanınıyordu. 1947-1997 yılları arasında devlet
şirketi olarak hizmet veren şirketin geleneği ve sürekliliği,
şirket mülkiyeti birçok kez el değiştirmesine karşın korunmuştur. Günümüzde, Agromill Bulgaria AD, yüksek kalite, verimlilik ve rekabete yönelik bir program uygulayarak
modern teknolojiler ve ekipmanlarla faaliyet gösteren özel
bir şirket konumundadır.

At the end of 2015 Agromill Bulgaria AD successfully
completed a two year project. The repairs and reconstruction of the existing buildings were carried out during
the project implementation, the extension to the administrative building with office building, a laboratory, and a
scale, a railroad terminal was built, the internal factory’s
platforms and roads were renovated, new machines and
laboratory equipment were purchased, including new
technological line supplied by the world leader in the
production of mill equipment Bühler GmbH Germany for
processing of paddy rice.

2015 yılının sonunda Agromill Bulgaria AD, iki yıllık bir projesini başarıyla tamamlamıştır. Proje kapsamında, mevcut
binaların onarımı ve yeniden inşası gerçekleştirilmiş, yönetim binası ofis binası ilavesiyle genişletilmiş, laboratuvar,
bir kantar ve demiryolu terminali inşa edilmiştir. Fabrika içi
platformlar ve yollar yenilenmiş, yeni makineler ve laboratuvar ekipmanları satın alınmış ve bunlara ek olarak çeltik
üretimine yönelik olarak öğütme ekipmanları imalatında bir
dünya lideri konumundaki Bühler GmbH Germany tarafından yeni teknolojik hat tedariki sağlanmıştır.

What can you say about your product variety and
the position of your company in Bulgarian market?
Which properties of your company distinguish you
from your rivals?
Now Agromill Bulgaria AD has the following activities:
wheat and paddy rice milling, production of flour and rice,
grain storage in public warehouses, logistic, and trade
with grain and oilseeds.
The company’s quality policy is the most important characteristic which distinguish it from its competitors. Quality is integral part of the company policy. Our goal is to
maintain strict rules for quality according to the global
requirements in this field. At Agromill Bulgaria AD, quality

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Ürün çeşitliliği ve şirketinizin Bulgar pazarındaki konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şirketinizi rakiplerinizden ayıran özelikler nelerdir?
Agromill Bulgaria AD, halen buğday ve çeltik öğütme,
un üretimi, genel antrepolarda pirinç ve tahıl depolama,
lojistik ile tahıl ve yağlı tohum ticareti faaliyetlerini yürütmektedir.
Kalite politikası, şirketi rakiplerinden ayıran en önemli
özelliğidir. Kalite, şirket politikasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hedefimiz, bu alandaki global gerekliliklere göre
katı kalite kurallarını sürdürmektir. Agromil Bulgaria’da,
kalite, sadece mükemmel ürün demek değil, aynı zamanda müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle her aşamada mükemmel ilişkiler geliştirmek demektir. Ham-

May • Mayıs 2016

73

INTERVIEW • RÖPORTAJ

does not mean only excellent products, but also excellent relations with our customers and suppliers at every
level. The raw materials are selected with care and have
all required qualities. We deliver products that meet the
expectations and give full satisfaction to customers. In
order to ensure the optimum quality production, our each
manufacturing process is separately and minutely tested
under stringent conditions. In cooperation with our suppliers and by using modern production technologies and
control we achieve maximum safety of our products. And
last but not least, Agromill Bulgaria AD has well-trained
and skilled staff of 45 people, supervised by a professional management team.
Could you give us some information about the facility,
capacity and technologies you used? What can you
say about the level of your company in terms of capacity and technology usage?
The factory is located on an area of 50,000 square meters in the Northern Industrial Zone of Plovdiv, close
to the city center, including the built-up area of about
28,000 square meters for production facilities – rice and
wheat mills, warehouses and silos for grain, ready product warehouses, and office buildings. The local railway
terminal and a railroad are serving the warehouse system
in the yard with loading and shipment capacity of 8 wagons or 400 tons grain a day.
The production capacity is 420 tons of paddy/24 hours
in Rice mill, 90 tons of wheat/24 hours in wheat mill and
50,000 tons of grain in grain warehouses with ventilation
systems. We use highest class assembly line Bühler for the
processing of paddy rice in our rice mill. We work with big
bread factories, supermarkets and packing workshops.
Are there any other fields you give service besides paddy
rice processing? If there are other fields you working on,
could you give us some information also about them?
We, as Agromill Bulgaria AD, have services such as public
warehouse for grain and feed storage with capacity of 50
thousand tons; we have also logistic services as loading
and shipment of grain and feed on railway wagons with
a capacity of 400 tons a day. In addition, we can make
toll manufacturing for our customers from their own raw
material such as wheat and paddy rice, and production
of wheat flour and rice; we can make packing of flour and
rice for our customers under their own brands; we are
trading with grain, grain products and feed.
Are you working only for the Bulgarian market? Are
there any export activities or do you have any goals
for export?
No, we don’t work for the Bulgarian market only. We export wheat flour and rice to different countries such as
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maddeler özenle seçilmekte ve aranan özelliklere sahip
olmalarına dikkat edilmektedir. Beklentilere cevap veren
ve müşterileri tam anlamıyla memnun eden ürünler sunmaktayız. Optimum kalitede üretim yapabilmek adına,
her bir üretim prosesimiz, zorlu koşullar altında ayrı ayrı
ve dikkatli bir şekilde test edilmektedir. Tedarikçilerimizle
işbirliği içerisinde olarak, modern üretim teknolojilerinden faydalanarak ve denetimler yaparak ürünlerimizde
maksimum emniyeti elde etmekteyiz. Son olarak önemli
noktalardan bir tanesi de şudur; Agromill Bulgaria AD’nin
45 kişilik iyi eğitim almış, vasıflı personeli bulunmakta ve
bu ekip, profesyonel bir yönetim timi tarafından da denetlenmektedir.
Tesisleriniz, kapasiteniz ve kullandığınız teknolojiler
hakkında da bilgi verebilir misiniz? Kapasite ve teknoloji kullanımı açısından şirketinizin bulunduğu seviye
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Fabrika, üretim tesisleri için yaklaşık 28,000 metre karelik
yerleşim alanı dahil olmak üzere (pirinç ve buğday fabrikaları, tahıl ambarları ve siloları, hazır ürün depoları ile
ofis binaları), şehir merkezine yakın Plovdiv Kuzey Sanayi
Bölgesi’ndeki 50,000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Yerel demiryolu terminali ve tren yolu, günlük 8
vagonluk veya 400 tonluk tahıl yükleme ve sevk kapasitesiyle depolama sistemine hizmet etmektedir.
Bünyemizdeki pirinç fabrikası, 24 saatte 420 ton çeltik işleme kapasitesine; buğday fabrikası 24 saatte 90 ton buğday
işleme kapasitesine, havalandırma sistemli tahıl ambarları
50,000 ton tahıl depolama kapasitesine sahiptir. Pirinç fabrikamızda çeltik işlemede en üst sınıf Bühler montaj hattında
faydalanmaktayız. Büyük ekmek fabrikaları, süpermarketler
ve ambalajlama yapan şirketlerle çalışmaktayız.

MILLER MAGAZINE

INTERVIEW • RÖPORTAJ

Çeltik işleme dışında hizmet sunduğunuz başka alanlar da var mı? Üzerinde çalıştığınız başka alanlar var
ise, bunlar hakkında da bize bilgi verebilir misiniz?
Agromill Bulgaria AD olarak, 50 bin ton kapasiteli tahıl
ve yem depolama amaçlı genel antrepolara sahibiz. Lojistik hizmetimiz var. Günde 400 ton tahıl ve yemin, tren
vagonlarına yüklenmesini ve sevkini gerçekleştiriyoruz.
Ayrıca müşterilerin kendi hammaddelerini kullanarak,
onlara yönelik buğday ve çeltik ya da buğday ve pirinç
unu olarak fason üretim yapıyoruz. Un ve pirincin müşterilerin kendi marklarıyla paketlenmesi de yine hizmetlerimiz arasında. Ayrıca da tahıl, tahıl ürünleri ve yem
ticaretiyle uğraşmaktayız.

Macedonia, Greece, Cyprus, Serbia, Albania, Romania
and Hungary and rice to Turkey.
Could you give us some information also on the rice/
grain processing in your country and the consumption
habits of your people? What is the position of Bulgaria
in the world in terms of grain processing, flour production, quality and consumption?
In Bulgaria there are centuries of tradition and experience
in growing paddy rice and wheat. For paddy rice the
country has favorable climatic and soil conditions, modern
irrigated rice fields and irrigation systems, water resources,
build facilities for the storage and processing. There are
built about 247 million square meters of irrigated rice fields
with modern irrigation and drainage canal network and
facilities. The rice production and processing grow in recent years. The quality is good, the implementation of new
technologies leads to increased stability.

Yalnızca Bulgaristan pazarı için mi çalışıyorsunuz? İhraç faaliyetleriniz oluyor mu veya ihracata yönelik hedefleriniz var mı?
Hayır, sadece Bulgaristan pazarı için çalışmıyoruz. Makedonya, Yunanistan, Kıbrıs, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya ve Macaristan gibi ülkelere buğday unu ve pirinç;
Türkiye’ye ise pirinç ihracatı gerçekleştiriyoruz.
Ülkenizdeki pirinç/tahıl işleme endüstrisi ve halkınızın
tüketim alışkanlıkları konusunda da bilgi verebilir misiniz? Bulgaristan’ın tahıl işleme, un üretimi, kalite ve
tüketim açısından dünyadaki konumu nedir?
Bulgaristan’da çeltik ve buğday yetiştiriciliği yüzyılların
geleneği ve deneyimiyle gerçekleştirilmektedir. Çeltik
için ülke, elverişli iklim ve toprak koşullarına, modern
tarzda sulanan pirinç tarlalarına, sulama sistemlerine, su
kaynaklarına, depolama ve işleme için tesislere sahiptir. Modern sulama ve drenaj kanal şebekesine ve tesislerine sahip, yaklaşık 247 milyon metrekarelik sulak
pirinç tarlası bulunmaktadır. Pirinç üretimi ve işlemesi,
son yıllarda artış göstermiştir. Kalite iyi seviyededir, yeni
teknolojilerin kullanılması istikrarın artmasına olanak
sağlamaktadır.

According to the data of the Bulgarian Ministry of agriculture and food there are about 11 billion square meters
land sown with wheat crop at the end of 2015. The local
consumption is about 35% of the production. Most of
Bulgarian people eat bread (about 90%) each day, pastries – savory or sweetened, pizza, etc. About 1.8 million
people buy wheat flour and the predominant type is 500.

Bulgaristan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre,
2015 yılı sonu itibariyle buğday ekilen yaklaşık 11 milyar
metrekare ekili alan bulunmaktadır. Yerel tüketim, üretimin yaklaşık %35’ini oluşturmaktadır. Bulgar halkının
çoğu, her gün ekmek (yaklaşık %90), ekşi veya tatlı hamur işi ve pizza benzeri şeyler tüketmektedir. Yaklaşık 1.8
milyon insan, buğday unu satın almakta ve en çok giden
tür, 500’dür.

Bulgaria ranks 10th in European Union in terms of cereal
production (according to Eurostat – the statistical office
of the European Union) and 20th in terms of production
of wheat in the world (according to FAOSTAT – Food
Agriculture Organization of the United Nations). In world
trade Bulgaria ranks 12th largest exporter of wheat and
first place in the export of sunflower seeds (according to

Bulgaristan, hububat üretiminde Avrupa Birliği’nde 10.
(Avrupa Birliği İstatistik Enstitüsü – Eurostat’a göre) ve
dünyada buğday üretiminde ise 20. sırada (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü – FAOSTAT’a göre) yer almaktadır. Dünya ticaretinde Bulgaristan, 12. en büyük buğday
ihracatçısıdır ve ayçiçeği tohumu ihracatında ise birinci sırada yer almaktadır (ABD Tarım Bakanlığı – ESDA’ya göre).
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USDA – United States Department of Agriculture).
Bulgaria is having an important potential among the
continental countries in the future. What do you foresee for the future of your country? What do you think
about the development of Bulgaria especially in terms
of grain processing/milling industry?
Yes, Bulgaria has an important potential among the European countries in the future. The country’s location is a natural
bridge between the East and the West. Because of Bulgarian traditionally good foreign relations with neighbors this location determines unique opportunities for us to learn and
implement the best practices of European Union’s countries
as well as the best practices of the countries of the East and
it is the basis of the future increasing development of trade,
investments, cultural exchange and exchange of experience.
My opinion is that the future development of Bulgaria in
terms of grain processing/milling industry is improvement
of technologies, modern infrastructure, knowledge transfer
and implementation of innovations, development of market
infrastructure and effective competitive environment.
As Agromill Bulgaria AD, what is your future goal for
the investment and market objective?
The investment plan of Agromill Bulgaria AD for the next years
is to establish club of the rice producers in the country; to
build a petrol station in the factory’s area; to build two more
flat warehouses; to build new silos for additionally 12,000 tons
of grain, connected to the railway grain terminal. Now the predominant part of company’s export is export of paddy rice,
sunflower seeds and wheat. The future plans are for export
mainly of ready production – wheat flour, rice and sunflower oil.
What would you like to add?
I would like to use this opportunity and to wish Turkey’s
people peace and stability, faith in humanism, in good
and in human values. Let us always be guided by the
belief that better days are ahead for our world.
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Bulgaristan gelecekte kıta ülkeleri arasında önemli
bir potansiyele sahip. Ülkenizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Özellikle tahıl işleme/öğütme sektörü
bakımından Bulgaristan’ın gelişimi hakkında neler
düşünüyorsunuz?
Evet, Bulgaristan gelecekte Avrupa ülkeleri arasında
önemli bir potansiyele sahip. Ülkenin konumu, Doğu
ile Batı arasında doğal bir köprü işlevi görmektedir.
Bulgaristan’ın eskiden beri komşularıyla geliştirdiği iyi
ilişkiler sayesinde bu konum, Doğu’nun en iyi uygulamalarının yanı sıra Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin en iyi
uygulamalarını öğrenmemiz ve uygulamamız açısından
eşsiz fırsatlar sunmakta ve ticaretin, yatırımların, kültür
alışverişinin ve deneyim paylaşımının gelecekte daha da
arttırılmasının temelini oluşturmaktadır.
Düşüncem odur ki; Bulgaristan’ın tahıl işleme ve öğütme
sanayi bakımından gelecekteki gelişmesi, teknolojilerin
iyileştirilmesi, modern altyapı, bilgi transferi ve yeniliklerin
uygulanması, pazar altyapısının ve etkin rekabet ortamının geliştirilmesi şeklinde olacaktır.
Agromill Bulgaria AD olarak, yatırmalara dönük gelecek hedefiniz ve pazar idealiniz nedir?
Agromill Bulgaria AD’nin önümüzdeki yıllara yönelik yatırım planı; ülkede pirinç üreticileri birliği oluşturmak,
fabrika alanlarında benzin istasyonları açmak, iki tane
daha düz tek katlı ambar inşa etmek, demiryolu tahıl
terminali ile bağlantılı 12,000 ton ek tahıl kapasiteli yeni
silolar oluşturmaktır. Günümüzde, şirket ihracatının çok
büyük bir bölümünü çeltik, ayçiçeği tohumu ve buğday
oluşturmaktadır. Gelecek planları arasında esas olarak
hazır üretim ihracatı – buğday unu, pirinç ve ayçiçeği
tohumu yer almaktadır.
Son olarak ne eklemek istersiniz?
Bu vesileyle, hümanizme, iyiliğe ve insani değerlere olan
inancıyla Türk halkına barış ve istikrar diliyorum. Dünyamız için önümüzde bizleri daha iyi günlerin beklediği düşüncesini her zaman koruyalım istiyorum.
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Staying in control
of mycotoxins
despite unpredictable
contamination patterns
..............................................................

Öngörülemeyen
kirlenme paternlerine
rağmen mikotoksinlerin
kontrol edilmesi
Matthias GRAEBER
Mycotoxin Expert - Mikotoksin Uzmanı
Bühler AG

Bühler is working with leading food scientists to show how advanced cleaning and optical sorting
solutions can drastically reduce mycotoxin levels in contaminated grain even when the most harmful toxins occur simultaneously. Matthias Graeber from Bühler explains.
Bühler, en zararlı toksinlerin aynı anda ortaya çıktığı zamanlarda bile, gelişmiş temizleme ve optik
sınıflandırma çözümlerinin, kirlenmiş tahıllardaki mikotoksin seviyelerini nasıl önemli ölçüde azalttığını göstermek amacıyla, gıda alanında öncü konumdaki bilim adamlarıyla çalışmalar yürütüyor.
Bühler’den Matthias Graeber konuyu açıklıyor.
Mycotoxins are secondary metabolites produced by
mould fungi and are an emerging threat for animal and
human health. Aflatoxin, deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZEA) and ergot alkaloids probably create the most
commercial concern - commonly affecting corn, wheat,
rye, barley, oats and spelt. The highly-toxic Aflatoxin is
particularly problematic in corn as just a few highly contaminated kernels have the potential to make an entire lot
unsafe for further use, even if the vast majority of grains
are not affected.

Mikotoksinler, mantar küfünden oluşan sekonder metabolitlerdir ve hayvan ve insan sağlığı için artan tehdittir.
Genellikle mısır, buğday, çavdar, arpa, yulaf ve kavuzlu
buğdayı etkileyen Aflatoxin, deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZEA) ve ergot alkaloidleri, ticari kaygıya muhtemelen en çok neden olanlardır. Son derece toksik Aflatoxin,
özellikle mısırda sorun yaratmaktadır. Zira son derece kirli
birkaç adet tane, ürünün büyük bir çoğunluğu kirlenmemiş
olsa bile, tüm grubu kullanamayacak derecede tehlikeli
hale getirme potansiyeline sahiptir.

Mycotoxins predominantly occur in concentrations
that do not result in acute clinical symptoms of toxicosis;
however, livestock may still show signs of elevated mycotoxin exposure, such as impaired growth, immunosuppression, and overall reduced performance.

Mikotoksinler, genelde akut klinik toksikoz semptomlarına yol açmayan konsantrasyonlarda meydana. Bununla
birlikte, hayvanlarda, gelişim bozukluğu, bağışıklık sistemin
baskılanması ve genel performans düşüklüğü gibi yüksek
mikotoksine maruz kalma belirtileri görülebilir.
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Therefore, even when maximum permitted levels have
not been set, it is advisable to follow guidance levels for
feed (for instance, 8 parts per million (ppm) for DON in
cereals and cereal products in the EU) from both an ethical and economical viewpoint.

CO-OCCURRENCE OF MYCOTOXINS
AN EMERGING THREAT

Bu nedenle, izin verilen maksimum seviyelerin belirlenmediği zamanlarda bile, hem etik hem de ekonomik bakış
açısından, yemlere yönelik kılavuz seviyelerine (örneğin,
AB bünyesinde hububat ve hububat ürünlerinde DON için
milyonda 8 ölçek (ppm) uyulması tavsiye edilmektedir.

MİKOTOKSİNLERİN EŞ ZAMANLI
OLUŞUMU – ARTAN BİR TEHDİT

Analysis shows that it is highly likely that affected product is contaminated with multiple mycotoxins, simultaneously. For example, a combination of the Fusarium toxins
DON and ZEA, or a mix of Aflatoxin B1 and Fumonisins,
may be present in corn lots.

Analizde, etkilenmiş ürünün, çok büyük bir ihtimalle aynı
anda birden fazla mikotoksin tarafından kirletilmiş olduğu görülmektedir. Örneğin, Fusarium toksinleri DON ve
ZEA’nın kombinasyonu veya Aflatoxin B1 ile Fumonisinlerin karışımı, mısır yığınlarında görülebilir.

This phenomenon is called co-occurrence and some
combinations, such as Aflatoxins B1 and Fumonisins
are particularly worrying because there is evidence of a
synergistic interaction of the two substances, intensifying
the adverse health effects [2].

Bu olaya, eş zamanlı oluşum adı verilmektedir ve Aflatoxins B1 ile Fumonisinler gibi bazı kombinasyonlar, özellikle
endişe vericidir. Çünkü bu iki maddenin, olumsuz hastalık
etkilerini arttıracak şekilde sinerjistik etkileşim içinde olduklarına dair emareler bulunmaktadır[2].

Co-occurrence can be explained by two biological mechanisms: Firstly, some fungal species are able to produce
different mycotoxins at the same time, such as Fusarium
species producing deoxynivalenol and zearalenone.

Eş zamanlı oluşum, iki biyolojik mekanizma ile açıklanabilir: İlk olarak bazı mantar türleri, aynı anda farklı mikotoksinlar oluşturabilmektedir; Örneğin Fusarium, deoxynivalenol ve zearalenone üretebilmektedir.

Secondly, an affected product is likely to be infected by
different species of fungi. Additionally, in compound feed,
each component of the mixture can further exacerbate
the problem by introducing different mycotoxins. Researchers are now working to better understand the implications of co-occurrence on human and animal health.

İkinci olarak, etkilenmiş ürün farklı mantar türlerinden
etkilenebilirler. Buna ek olarak, karma yemde, karışımın her
bileşeni, farklı mikotoksinleri içeri sokarak sorunu daha da
kötüleştirebilmektedir. Araştırmacılar, şu an eş zamanlı oluşumun insanlar ve havan sağlığı üzerindeki olası sonuçlarını daha iyi anlamak üzere çalışmalar yürütmektedir.

EARLY INTERVENTION IS CRITICAL

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİDİR

While good agricultural and post-harvest practice significantly reduces the risk of grain contamination, other
factors, such as extreme weather, can cause plant stress,
making the crop more susceptible to fungal infections.

İyi tarım ve hasat sonrası uygulamalar, tane kirliliğini önemli
ölçüde azaltmakla birlikte, olumsuz hava koşulları gibi diğer
etmenler, bitkilerde strese yol açarak mahsulü, mantar enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı hale getirebilmektedir.

Therefore, irrespective of the variability of the contamination profiles, it is business-critical that processors are
able to rely on the performance of existing cleaning lines
to be efficient and reduce toxin levels while removing only
the minimum of good product. They also need to be confident that grain lots comply with commercial specifications and legal maximum levels of toxins.

Bu nedenle, kirlilik profillerinin değişkenliğine bakmadan,
işleyicilerin, mevcut temizleme hatlarının etkinliği ve toksin
seviyelerini düşürme performansına ve sağlam ürünü minimum düzeyde ayırma yeteneğine güvenebilmesi, işletme
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, tahıl gruplarının, ticari
şartnamelere ve maksimum yasal toksin seviyelerine uygun olduklarından emin olmak gerekir.

Some regions have been hit severely in successive
years, resulting in stockpiles of corn lots unfit for human
or animal consumption. In response, processors have
implemented advanced grain cleaning processes to prevent any initial contamination from spreading further by
removing the small percentage of hazardous grains early
in the value chain - not only in mills but also at grain elevator/reception facilities and warehouses.

Bazı bölgeler arka arkaya birkaç yıl ciddi şekilde hasar
almış mısır grubu stokları, insan veya hayvanlar tarafında
tüketilemeyecek hale gelmiştir. Bunun üzerine, işleyiciler,
değer zincirinin daha başlarında – yalnızca fabrikalarda değil, aynı zamanda silolarda/alım tesislerinde ve ambarlarda
- zararlı tahılların küçük bir kısmını ayırarak ilk kirliliğin daha
fazla yayılmasını önlemeye yönelik gelişmiş tahıl temizleme
proseslerine başvurmuşlardır.
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EFFECTIVELY MANAGING
THE NATURAL VARIABILITY
OF FUNGAL INFECTIONS
In 2012 Bühler worked with producers in Italy to successfully demonstrate that dedicated mycotoxin cleaning
lines can effectively reduce aflatoxin B1 levels in contaminated corn lots – consistently below the European maximum level for feed of 20 parts per billion (ppb) [1].
Two years later the mycotoxin problem hit the same
region again; this time shifting from aflatoxins, produced
by Aspergillus species, to DON, produced by Fusarium
species.
Although less toxic than aflatoxins, producers were on
alert not to exceed maximum permitted levels of DON in
product intended for food and to ensure they complied
with commercial specifications and guidance levels for
use in animal feed.

PROCESSING EXPERTISE BUILT
ON ENGINEERING EXCELLENCE
MAKES THE DIFFERENCE
Reliable measurement of a mycotoxin concentration at
ppb and ppm requires a statistically representative sample of the product, sample preparation, e.g. by grinding
and extraction, followed by chemical analysis using test
kits or laboratory-based methods, such as high performance liquid chromatography (HPLC).
Clearly, this approach is simply not viable for a grain
flow of many tons per hour. However, by identifying the
key physical indicators of the presence of fungal contamination, and removing kernels with these indicators by
cleaning and optical sorting, it is possible to significantly
reduce mycotoxin concentration.
But first, a central question to address is whether this
approach remains valid even when multiple mycotoxins
are present and the indicating properties change, due to
varying contamination profiles.
Figure 1 shows new findings from Bühler’s latest research in association with the Institute of Sciences of
Food Production ISPA, Bari, Italy, at an Italian grain reception facility. It confirms the results previously obtained
for aflatoxin B1, for the mycotoxins, DON, ZEA, and Fumonisins B1 and B2, which co-occurred at different levels in the investigated corn lots.
The study proves:
• Broken kernels tend to foster higher contamination
with levels ranging from 250-400% of the respective mycotoxin, relative to the input concentration. This means
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MANTAR ENFEKSİYONLARININ
DOĞAL DEĞİŞKENLİĞİNİN
ETKİN BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİ
2012 yılında Bühler, İtalya’da üreticilerle birlikte çalışarak
özel mikotoksin temizleme hatlarının, kirlenmiş mısır gruplarındaki aflatoxin B1 seviyelerini etkin bir biçimde azaltabileceğini – milyarda 20 ölçek (ppb) yem için istikrarlı bir
şekilde maksimum Avrupa seviyesine - başarılı bir şekilde
ortaya koymuştur [1].
İki yıl sonra, mikotoksin sorunu aynı bölgeyi tekrar vurmuştur; bu sefer Aspergillus türleri tarafından üretilen aflatoksinlerden farklı olarak Fusarium türlerinin neden olduğu
DON’a geçiş olmuştur.
Aflatoksinlerden daha az toksik olmasına karşın, üreticiler, ürün içerisinde, besinle ilgili hedeflenen maksimum
müsaade edilen DON seviyelerini aşmamak ve ticari
şartnameler ile hayvan yeminde kullanım konusunda
tavsiye edilen seviyelere bağlı kalabilmek için çaba sarf
etmişlerdir.

MÜHENDİSLİK BAŞARISI ÜZERİNE İNŞA
EDİLEN İŞLEME UZMANLIĞI FARK YARATIR
Ppb ve ppm’de mikotoksin konsantrasyonlarının güvenilir şekilde ölçümlenmesi için ürününe ait istatiksel bir temsili numune, örnek hazırlığı - örn: öğüterek veya özütleme
yoluyla - ve ardında da test kitleri kullanarak veya yüksek
performanslı sıvı kromatografi (HPLC) gibi laboratuvar bazlı
metotlardan faydalanılarak kimyasal analizin yapılması gerekmektedir.
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Açıkçası bu yaklaşımı, saatte tonlarca tahıl akışı için uygulamak pek kolay değildir. Ancak, mantar kirliliğinin varlığına dair önemli fiziksel göstergeleri tanımlayarak ve bu
göstergeleri taşıyan taneleri temizleme ve optik ayrıştırma
yöntemiyle ayırarak, mikotoksin konsantrasyonunu önemli
ölçüde azaltmak mümkündür.
Ancak ilk önce, sorulması gereken esas soru, ele alınması gereken esas sorun, bu yaklaşımın, çoklu mikotoksinler mevcut iken ve değişen kirlilik profillerinden ötürü
gösterge özellikleri değiştiğinde de geçerliliğini koruyup
koruyamayacağıdır.
Şekil 1’de, Bühler’in, bir İtalyan tahıl alım tesisi olan, İtalya, Bari merkezli Gıda Üretimi Bilimleri Enstitüsü ISPA ile
ortaklaşa gerçekleştirdiği en son araştırmasında elde edilen yeni bulgular gösterilmiştir. İncelenen mısır gruplarına,
farklı seviyelerde eş zamanlı olarak oluşan aflatoksin B1,
mikotoksinler, DON, ZEA ve Fumonisinler B1 ve B2 için
daha evvelce elde edilen sonuçlar doğrulanmıştır.

• Color defects are strongly associated with mycotoxin
contamination. An advanced optical sorter targets color defects effectively and with minimal removal of good
product. In the current study relative levels of 272% and
529% have been measured in the rejected product for
DON and ZEA, respectively.

Çalışmada aşağıdaki durumlar ispatlanmıştır:
• Kırılan taneler, girdi konsantrasyonuna göre, ilgili mikotoksinin %250 ila 400’ü arasında değişen seviyelerde daha
yüksek kirlilik oluşturma eğilimindedir. Bu, boyutuna göre
ayırma işleminin, mikotoksin seviyelerinin azaltılmasında
atılacak ilk önemli adım olduğu anlamına gelmektedir.
• Sıklıkla, etkilenen partilerden gelen hafif ürünler ve toz,
yüksek seviyelerde mikotoksin bulundurur – bu çalışma,
%1200’e kadar artan ZEA konsantrasyonlarına dikkat
çekmiştir. Entegre veya ayrı havalandırma sistemleri, bunu
önemli ölçüde azaltabilir. Bununla birlikte üç farklı mikotoksin için %180-370 arası bilinen seviyelere sahip düşük
yoğunluklu tahılların, ayrıntılı bir şekilde ayrıştırılması, konsantrasyonu daha da düşük seviyelere indirmektedir.
• Renk kusurları, mikotoksin kirlenmesi ile yakından bağlantılıdır. Gelişmiş optik sınıflandırıcı ile renk kusurlarının etkili bir biçimde belirlenmesi ve sağlam ürünlerin minimum
düzeyde atılması hedeflenmektedir. Mevcut çalışmada,
DON ve ZEA yüzünden ret edilen ürünlerde sırasıyla %272
ve %529’luk nispi seviyeler ölçülmüştür.

The study concluded that the mycotoxin concentration of the cleaned product was reduced to 12-31%
of the initial concentration and revealed that all removed material had high concentrations of all three
monitored mycotoxins. SORTEX optical sorting demonstrated outstanding selectivity in the removal of
contaminated whole kernels.

Çalışmada sonuç olarak, temizlenmiş üründeki mikotoksin kirliliğinin ilk konsantrasyonun %12 ila 31’i oranında
indirgendiği görülmüş ve atılan tüm materyalde, gözlemlenen tüm üç mikotoksine ait yüksek konsantrasyonlar bulunduğu ortaya konulmuştur. SORTEX optik ayırıcının, kirlenmiş bütün tanelerin atılmasında mükemmel bir seçicilik
gösterdiği görülmüştür.

It is this in-depth understanding of the key indicators of
fungal contamination that has allowed Bühler experts to
design standard flow sheets for mycotoxin reduction lines
for different grains and contaminations.

Bühler uzmanlarının, farklı tahıllara ve kirliliklere yönelik mikotoksin azaltma/indirgeme hatları için standart akış çizelgeleri tasarlamalarına olanak sağlayan şey, mantar kirliliğinin
önemli göstergelerini derinlemesine kavramış olmalarıdır.

separation by size is an essential first step in lowering
mycotoxin levels.
• Light product and dust from affected lots typically
contains high levels of mycotoxins - this study highlighted
increased concentrations of up to 1200% of ZEA. Integrated or separate air aspiration systems can reduce
this significantly, while further separation of lower-density
grains, with noted levels of up to 180-370% for the three
different mycotoxins, decreases concentration to even
lower levels.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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As the contamination profile and thus the indicators for
a fungal infection may vary, it is essential to have a solid
line of defense in place, which sequentially targets all relevant indicators of mycotoxins.

Kirlilik profili ve dolayısıyla mantar enfeksiyonu göstergeleri değişkenlik gösterdiğinden, mikotoksinlerin ilgili tüm
göstergelerinin sırasıyla hedeflendiği net bir savunma hattının mevcut olması esastır.

Bühler mycotoxin reduction lines will help to ensure a
consistent and safe output quality, despite challenges
imposed by natural variability and emerging hazards, enabling continued business success for grain processors.
Several customer installations, at both grain reception facilities and mills, are already proving successful and demonstrating that return on investment can be achieved in
less than a year.

Doğal değişkenliğin getirdiği zorluklar ve ortaya çıkan
tehlikelere rağmen, Bühler mikotoksin azaltma hatları, istikrarlı ve güvenli ürün kalitesinin elde edilmesine yardımcı
olacak ve tahıl işleyicilerinin işletme başarısının daimi olmasını sağlayacaktır. Hem tahıl alım tesislerinde hem de
fabrikalardaki birçok müşteri tesisatının şimdiden başarılı
olduğu ve yatırım getirisinin de bir yıldan kısa bir sürede
elde edilebildiği görülmektedir.

Figure 1: Mycotoxin concentrations of input corn (base level of 100% for DON, ZEA, and FB1+FB2) and the relative concentrations in the corn fractions which were removed by the sequential processing steps and for the cleaned corn. The reduction
performance is case specific and may vary for different types of contamination. The sampling was in accordance with the EU
Commission Regulation No 401/2006. Mycotoxin analysis was carried out using HPLC.
Şekil 1: Girdi mısırının (DON, ZEA ve FB1+FB2 için %100’lük baz seviye) mikotoksin konsantrasyonları ve sıralı işleme
adımlarıyla ayrılan ve temizlenen mısır parçacıkları içerisindeki nispi konsantrasyonlar. Azaltma performansı duruma özeldir ve
farklı konsantrasyon seviyelerine göre değişebilir. Örnekleme, No 401/2006 sayılı AB Komisyonu Yönetmeliğine uygun olarak
yapılmıştır. Mikotoksin analizi, HPLC kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
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The Importance of
Energy Saving and
Saving Precautions
..................................................................

Enerji Tasarrufunun Önemi
ve Tasarruf Önlemleri
Mehmet Şerif GÜLTAY
Şevsan Un San. Tic. Aş
gultayserif@gmail.com

“In flour factories, it is essential to practise economy on everything, particularly energy and water
which constitute a huge share in expense items. A sustainable and steady growth and continuity
in production without compromising any quality criteria would only be possible by applying energy
saving precautions and programs.”
“Un fabrikalarında, gider kalemlerinde ciddi bir paya sahip olan başta enerji ve su olmak üzere,
her şeyden tasarruf etmek esastır. Kalite kriterlerinden ödün vermeden, sürdürülebilir istikrarlı bir
büyüme ve üretimde devamlılık ancak ve ancak tasarruf tedbirlerinin ve programlarının uygulanması ile mümkün olabilir.”
In an irregular and brutal competition environment, a
sustainable and steady growth and continuity in production for flour factories without compromising any quality
criteria would only be possible by applying energy saving
precautions and programs. Saving implies to use the materials appropriately and productively. In flour factories, it
is essential to practise economy on everything, particularly
energy and water which constitute a huge share in expense items. In this regard, I will try to explain the matters
which directly influence energy saving below:
1. Against cable heating, determine all the cable sections
in the facility only after calculating very carefully. If there are
insufficient and overheating cables in your facility, change
them with suitable alternatives.
2. Place all the transformers and power frames on the
north of your company, in dry and cold places which are
heat-insulated.
3. Place your compressor and blower pump also on the
north side of your company in the stations which are insulated against heat and humid.
4. Minimise the use of brackets in all pressured air and aspiration system.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Kuralsız ve acımasız rekabet ortamında, un fabrikalarında
kalite kriterlerinden ödün vermeden, sürdürülebilir istikrarlı bir
büyüme ve üretimde devamlılık ancak ve ancak tasarruf tedbirlerinin ve programlarının uygulanması ile mümkün olabilir.
Tasarruf; kullanılan nesnenin israf edilmeden yerinde ve
verimli kullanılması demektir. Un fabrikalarında, gider kalemlerinde ciddi bir paya sahip olan başta enerji ve su olmak
üzere, her şeyden tasarruf etmek esastır. Bu bağlamda
enerji tasarrufuna direkt etkisi olan hususları aşağıda izah
etmeye çalışacağım;
1. Kablo ısınmalarına karşı, işletmedeki tüm kabloların kesitlerini, çok iyi hesap yapıldıktan sonra belirleyiniz. İşletmenizde yetersiz ve çok ısınan kablolarınız varsa, uygun olanları
ile değiştiriniz.
2. Sisteminizdeki trafo ve tüm panolarınızı, fabrikanızın kuzey tarafına, ısıya karşı yalıtılmış, kuru ve serin yerlerde konuşlandırınız.
3. Kompresör ve blower pompalarınızı, yine fabrikanızın kuzey
tarafına ısıya ve neme karşı yalıtılmış istasyonlarda toplayınız.
4. Tüm basınçlı hava ve aspirasyon sisteminde mümkün olduğunca az dirsek kullanınız.
5. Tüm elektrik motorlarını EFF1 veya IE4 yüksek verimli mo-
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5. Change all the electric motors with EFF1 or IE1 efficient motors.
6. Do not use seized bearing motors, replace with the new
one. The burnt and wrapped motors will consume more
energy due to power loss.
7. If your compressors are not interver, you must get new
generation inverter compressors.
8. In control system, prefer SOFT STATER system; for
pneumatic aspirators, prefer speed-driven system.
9. Make your pneumatic systems checked by specialists;
if there are any faulty steel pipes, collector pipe, pneumatic
aspirator or filters, change them to optimize.
10. If there are too big machines or motors in transportation
system, change them with suitable versions.
11. Enable your technicians or maintainers to actualize periodical maintenance on time.
12. Operate all the processes at maximum level without losing performance or kernels.
13. If any, change your bulky machines which consume
higher energy with the environment-friendly machines with
highest productivity and lesser energy consumption.
14. Track the daily production and energy consumption
all the time.
15. If any, deactivate the unnecessary motors. For only
1-2 sacks of materials in a shift, do not operate 1-2 motors
continuously.
16. If you have ballasted lamps and lighting equipment, replace them with economical lighting systems.
17. By operating the ventilation systems efficiently, prevent
your motors and machines from overheating.
18. Cut a screw thread on your roll balls and do the sandblasting. Especially, do not delay the sandblasting operation of the liso gears.
19. Hardened and cracked roller straps may spin inside the
frame and lead to degradation. Change your straps on time.
20. By adjusting granular rolling cylinders sensitively, optimize the start-stop activity of the rollers.
21. Train your employees periodically about energy saving
and update their current knowledge.
These are all important factors take into consideration for
a facility. However, there are also some issues to consider
outside of the facility in terms of saving. These are the issues
that urgently need to be taken into consideration and solved
by Ministry of Energy and Natural Resources, Ministry of Industry and Commerce, TEDAS (Turkish Electricity Distribution Corporation) and energy distribution companies. The
most important issue is the frequent power cuts and also
the brownouts happening in certain periods of the year.
In agricultural irrigation, the use of deep well submersible
pump is getting increased day by day. Correspondingly, as
the infrastructure of the old irrigation facilities is unpractical
and insufficient, breakdowns occur in energy transfer lines.
The power cuts due to these breakdowns and the brown-
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torlarla değiştiriniz.
6. Yanan motorlarınızı sardırmayınız, yenisi ile değiştiriniz.
Zira yanan ve sarılan motorlar, güç kaybı olacağından daha
fazla enerji tüketeceklerdir.
7. Kompresörleriniz inverter değilse, mutlaka yeni nesil inverter kompresörler alınız.
8. Kumanda sisteminde SOFT STATER sistemini, pnömatik
aspiratörlerde ise hız sürücülü sistemi tercih ediniz.
9. Pnömatik sistemlerinizi uzmanına ölçtürerek hatalı çelik
boru, kollektör borusu, pnömatik aspiratör veya filtreler varsa, değiştirerek optimize ediniz.
10. Taşıma sisteminde gereğinden büyük makine veya motor varsa uygun olanı ile değiştiriniz.
11. Mekanikçilerinizin veya bakımcılarınızın, periyodik bakımları zamanında yapabilmelerine olanak sağlayınız.
12. Bütün prosesleri randıman ve tane kaybı olmadan, maksimum kapasitede çalıştırınız.
13. Varsa yüksek enerji tüketen hantal makineleriniz, yüksek
verimli, az enerji tüketen çevreci makinelerle değiştiriniz.
14. Günlük üretim ile enerji tüketimini sürekli takip ediniz.
15. Varsa gereksiz motorlarınız devre dışı bırakınız. Bir vardiyada çıkacak 1-2 çuval malzeme için 1-2 motoru sürekli
çalıştırıp durmayınız.
16. Varsa balastlı ampul ve aydınlatma gereçleriniz, tasarruflu aydınlatma sistemleri ile değiştiriniz.
17. Havalandırma sistemlerinizi verimli çalıştırarak, motor ve
makinelerinizin aşırı ısınmasını engelleyiniz.
18. Vals toplarınıza zamanında diş açtırıp kumlamalarını yaptırınız. Özellikle liso toplarınızın kumlama işlemini geciktirmeyiniz.
19. Sertleşen ve çatlayan vals kayışları, kasnak içinde patinaj
yaparak verim kaybına sebep olur. Kayışlarınızı zamanında
değiştiriniz.
20. Valslerinizin danelik merdanelerini hassas ayarlayarak,
valslerinizin dur-kalk yapmasını optimize ediniz.
21. Periyodik aralıklarla personelinize eğitim vererek, tasarruf
konusunda eğitiniz ve mevcut bilgilerini güncelleyiniz.
Bütün bunlar işletmede dikkat edilmesi gereken hususlar. Ancak tasarruf bağlamında, bir de işletme dışında ele
alınması gereken konular vardır. Bu konular Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TEDAŞ ile
enerji dağıtım şirketlerinin ivedilikle ele alması ve çözüme kavuşturması gereken konulardır. Bu konuların başlında sık sık
yaşanan elektrik kesintileri ile yılın belli zamanlarında yaşanan voltaj düşüklükleri gelmektedir.
Tarımsal sulamada, derin kuyu dalgıç pompaların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak; önceki
yıllarda kurulan sulama amaçlı tesislerin alt yapılarının kullanışsız ve yetersiz olması, enerji nakil hatlarında arızalar
oluşturmaktadır. Bu arızalar sonucunda yaşanan kesintiler
ile aşırı yüklenme sonucunda yaşanan voltaj düşüklükleri ve de özellikle kış aylarında ısınmada elektrik enerjisinin
kullanımından kaynaklı voltaj düşüklüğünden dolayı un fabrikalarında ciddi enerji israfları oluşmaktadır.
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outs due to over loading and moreover the brownouts arising from using electric energy for heating in the winter, there
occurs serious energy waste in flour factories.
That is to say,
When there is a power cut, the system stops while on
load. So when the system restarts, it will be on load again;
and it will draw current above normal operation. On the top
of it, if the voltage is law, the drawn current will increase
incrementally; moreover blasts and combustions in the
contactor of the control system and thermals would be inevitable. As a result, until the system completely restores,
the consumed energy is wasted. If we suppose that this
problem occurs more than once in a day, this energy waste
obviously exceeds the ordinary extravagancy in a facility.
Flour factories are at utmost importance for agricultural
industries. Not all of the flour factories are established on
organized industrial zones. Most of the factories which operate in rural areas experience this problem.
Energy saving is really important in the context of national development. The serious and urgent requirement
from authorized institutions and organizations by flour industry is to find urgent and permanent solutions for power
cuts and low voltage which negatively affect product quality and lead to energy waste.
Energy saving is a significant issue to have a sustainable
commercial life. In order to leave a liveable environment for
the future generations, let’s comply with saving programs
and warn the ones who do not comply.
Şöyle ki;
Elektrik kesintisi olduğunda, sistem yükte iken durmaktadır. Dolayısıyla çalıştırma esnasında sistem yine yükte olduğundan, normal çalıştırmanın üzerinde akım çekecektir.
Bir de voltaj düşükse, çekilen akım katlanarak artacağı gibi
kumanda sistemindeki kontaktör ve termiklerde yanma ve
patlamalar kaçınılmazdır. Sonuç itibarı ile sistem tamamen
devreye girinceye kadar tüketilen enerji, israf olmaktadır. Bu
durumun günde birkaç kez olduğunu varsayarsak, buradaki
enerji israfının işletme içindeki savurganlığı aşacağı aşikardır.
Tarıma dayalı sanayinin en önemli sektörü un fabrikalarıdır.
Un fabrikalarının hepsi organize sanayi bölgelerinde kurulu
değildir. Kırsalda faaliyet gösteren fabrikaların büyük bir çoğunluğu bu sıkıntıyı çekmektedirler.
Tasarruf, ulusal kalkınma bağlamında oldukça önemli bir
konudur. Un sektörü olarak yetkili kurum ve kuruluşlardan
tasarruf bağlamında ciddi ve ivedi çalışma gerektiren, aynı
zamanda enerji israfının yanı sıra üretilen ürünlerin kalitesine
olumsuz etki eden elektrik kesintisi ile voltaj düşüklüğüne
acil ve kalıcı çözüm bulmalarıdır.
Tasarruf, ticari hayatın sürdürülebilir olması bağlamında
uygulanması gereken önemli bir konudur. Gelecek nesillere
yaşanabilir bir dünya bırakmak için, tasarruf programlarına
uyalım, uymayanları uyaralım.
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Buyers’ responses
will determine
the wheat prices

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

Buğday fiyatlarını alıcıların
tepkisi belirleyecek

“495, 505 and 518 cent/bushel levels will be followed respectively in upward price movements. In downward movement, 475-480 and 450-455 cent/bushel level remains prominent respectively. When this levels
are reached, whether purchasers will appear again or not will determine the prices’ movement. High production expectations increase the estimate that selling pressure will become more efficient.”
“Yukarı yönlü fiyat hareketlerinde sırasıyla 495, 505 ve 518 cent/bushel seviyeleri izlenecektir. Aşağı
yönlü hareketlerde ise sırasıyla 475-480 ve 450-455 cent/bushel bandı öne çıkıyor. Bu seviyelerin
görülmesi durumunda alıcıların yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağı fiyatların yönünü belirleyecektir.
Yüksek üretim beklentileri, satış baskısının daha etkin olabileceği tahminlerini artırıyor.”
Wheat market started April with sales. Although wheat
sales are low and production expectations decreased
production expectations with high yield caused sales
pressure again. As a result of this sales pressure, wheat
prices reduced to around 455 cent/bushel. I mentioned
that 445-450 cent/bushel price gap is especially important in April. After wheat price has reduced above this
level, response purchases started immediately. Therefore, wheat market saw purchases again when the prices
decreased to 450 cent/bushel level. After this period, we
saw a rapid increase trend in wheat prices. News about
demands has been influenced on this increase. There
was news that wheat demand would increase in India. As
well as this, the news have arrived that the world’s largest

86

May • Mayıs 2016

Buğday piyasası, Nisan ayına satışlarla başlamıştı. Buğday satışları düşük olmasına ve üretim beklentileri azalmasına rağmen, yine yüksek rekolteli bir üretim sezonu beklentisi, satış baskısının artmasına yol açtı. Bu satış baskısı
sonucunda buğday fiyatı, 455 cent/bushel civarına kadar
geriledi. Nisan sayısında özellikle 445-450 cent/bushel
fiyat aralığının önemli olduğunu belirtmiştim. Buğday fiyatının bu seviyenin üzerine kadar gerilemesinden sonra,
hemen tepki alımları başlamıştı. Böylece buğday piyasası,
fiyatların 450 cent/bushel seviyesi civarına düşmesiyle bir
kez daha alımlarla karşılaştı. Bundan sonraki süreçte ise
buğday fiyatında hızlı bir yükseliş eğilimi izledik. Yükselişte talep ile ilgili haberler etkili oldu. Hindistan’da buğday
talebinin artabileceğine yönelik haberler vardı. Bunun yanı
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wheat importer Egypt has recently made purchases. For a
long time, the response of the market has been remaining
limited to the news about demands. In addition, the results of April meeting of Federal Open Market Committee
(FOMC) which determines the monetary policies of The
US Federal Reserves (FED) have been announced. FED
kept policy interests between 0.25 and 0.50 as expected.
Along with the fact that FED did not change interests, we
saw that the
liquidity in the market turned towards
asset purchases. We have seen that purchases in commodities increased while the prices were increasing. Currencies of developing countries started to increase in
value. As a result, general asset prices increased. As I
mentioned in my previous article, FED’s adopting a softer
tone causes response purchases for commodity prices.
Currencies of developing countries are recovering against
dollar. As long as the liquidity remains in asset prices,
we will continue to feel the effect of purchasing trends in
commodity prices.

“INTENSE DEMANDS CONTINUE”
There is not a different view than in the previous months
in Turkey too. We have had the same expectations for
Turkey for a long time. Intense demands continue. Local
prices which resist the decline in global markets react to
the increase in global prices. It is estimated that wheat
demand increased especially with the increase in number
of refugees. As the local consumption is high, surplus production may decrease compared to the previous months.
However, the production is expected to be high in Turkey this year too. According to the estimates of Turkish
Grain Board (TMO), 2015 wheat production may reach
22.5 million tons with an increase of 18% compared to
the previous year. In short, despite the record production
levels in Turkey, due to the increased consumption, prices
are also estimated to remain high. Since the prices were
high, this year purchase price may not be announced
by TMO. Any great change is expected in the policy for
refugees in short term. Therefore, I estimate that prices
in Turkey will remain high independent from international
markets in 2016. As the global production estimates are
not changed to a large extend, this expectation is growing stronger.

ESTIMATES INCREASED
OF 10.8 MILLION TONS IN THE LAST 7 MONTHS
According to the forecast report published by United States
Department of Agriculture (USDA), production amount increased 820 thousand tons compared to the previous month.
Therefore, production amount increased to 733.14 million
tons. Increase in the production forecast in the last seven
months increased to 10.8 million tons. We had seen the effect of production increase in the last seven months as selling pressure in futures sale because according to the 2012,
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sıra dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır’ın yeni alım
yaptığı haberleri geldi. Uzun zamandan beri talep yönlü haberlere piyasanın tepkisi sınırlı kalıyordu. Bununla beraber
ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikalarını belirleyen
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Nisan toplantısının kararları açıklandı. FED, politika faizini beklendiği gibi
değiştirmeyerek 0,25-0,50 aralığında tuttu. FED’in faizleri
değiştirmemesi ile beraber piyasadaki likiditenin varlık alımlarına yöneldiğini gördük. Borsalarda fiyatlar yükselirken,
emtiaların genelinde alımların arttığını izledik. Gelişmekte
olan ülke paraları dolar karşısında değer kazanmaya başladı. Bunun sonucunda genel varlık fiyatlarında artışlar oluştu. Daha önceki yazımda belirttiğim gibi FED'in daha yumuşak bir üsluba dönmesi, emtia fiyatlarında tepki alımları
için neden de sağlıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri
de dolar karşısında toparlanma eğilimine giriyor. Varlık fiyatlarına yönelen likidite bulunduğu sürece, emtia fiyatları üzerindeki alıcı eğiliminin etkisini de hissetmeye devam
edeceğiz.

“GÜÇLÜ TALEP ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR”
Türkiye'de ise önceki aylardan farklı bir tablo bulunmuyor. Zaten uzun zamandan beri Türkiye için aynı beklentileri
paylaşıyoruz. Güçlü talep etkisini sürdürüyor. Küresel piyasalardaki düşüşe direnen yerel fiyatlar, küresel fiyatlardaki
artışa hemen tepki veriyor. Özellikle göçmen sayısındaki
artış ile beraber buğday talebinin arttığı tahmin edilmektedir. Yerel tüketiminin yüksek olması nedeniyle üretim fazlasının önceki yıllara göre azalabileceği beklentisi var. Oysa
Türkiye'de üretimin bu sene de yüksek olması bekleniyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tahminlerine göre 2015 yılında buğday üretiminin geçen yıla göre %18 artışla 22,5
milyon tona ulaşabileceği açıklanmıştı. Kısaca Türkiye için
rekor üretim seviyelerine rağmen artan tüketim nedeniyle
fiyatların da yüksek kalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Fakat fiyatların yüksek seyretmesi nedeniyle bu
sene TMO tarafından buğday alım fiyatı açıklanmayabilir.
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. Küresel üretim
tahminlerinde önemli bir değişim olmaması, bu beklentiyi
daha da güçlendirmektedir.

TAHMİNLERDE SON 7 AYDA
10,8 MİLYON TON ARTIŞ
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin raporuna göre üretim miktarı önceki aya göre 820 bin ton
artış gösterdi. Böylece üretim rakamı 733,14 milyon tona
yükseldi. Son yedi aydaki üretim tahminlerindeki artış 10,8
milyon tona yükseldi. Zaten son yedi aylık dönemde üretimdeki artışın etkisini, vadeli işlemlerde satış baskısı olarak
izlemiştik. Çünkü 2012 yılına göre üretimdeki artış 74,04
milyon tona ulaştı. Türkiye’nin yıllık buğday üretiminin or-
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increase in production has reached at 74.04 million tons.
Considering annual wheat production of Turkey is around 20
million tons, the effect of production increase can be understood more. It is normal that such an increase causes selling pressure on wheat prices independent from economic
developments. Considering the last month’s estimates, we
see that Europe-based production estimates have increased.
Production estimates have also increased a little in Argentina.
In general, there is not a great change compared to the previous month’s estimates. According to the same report, end of
stock estimates increased to 239.26 million tons by increasing 1.67 million tons. So, increase amount in wheat stocks in
the last seven months increased to 30.03 million tons. High
increase in stocks despite to the limited increase in production is caused by the decrease in consumption. China-based
wheat stocks estimates increased compared to the previous
month. Decreased consumption despite the increase in import estimates increases stock estimates. At the same, stock
estimates in North Africa also increases. That these two
groups are among the largest wheat importers increases the
worries about the demands. North Africa, South East Asia
and Middle East will continue to be the largest wheat importers. Any change in demands or production is expected in
these countries. European area (including Ukraine and Russia) remains the largest exporter. European area will share
nearly the half of the wheat production in the world together
with China and India. China will be the largest wheat consumer in the world again.

DECREASE IN DEMANDS ARE
MORE THAN DECREASE IN PRODUCTION
International Grain Council (IGC) had already announced
the first estimates for 2016-17 seasons. The early estimates
show a decrease in production compared to the previous
year. The new estimates in April also show an increase. IGC
forecast the world wheat production to be 717 million tons.
According to the estimates in the previous month, there is
an increase of 4 million tons. There is also a decrease of 17
million tons compared to the previous year. End of stocks
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talama 20 milyon ton olduğu düşünüldüğünde, üretimdeki artışın etkisi daha iyi anlaşılabilir. Bu miktardaki artışın,
ekonomik gelişmelerden bağımsız, buğday fiyatlarında
satış baskısına yol açması zaten normal karşılanmaktadır.
Son ayın tahminlerine baktığımızda Avrupa kaynaklı üretim tahminlerinin yükseldiğini görüyoruz. Arjantin’de de bir
miktar üretim tahminlerinde artış yaşandı. Genel olarak bakıldığında önceki ay tahminlerine göre çok ciddi bir değişim
gözlenmiyor. Aynı rapora göre dönem sonu stok tahminleri
1,67 milyon artarak 239,26 milyon tona yükseldi. Böylece
son yedi ayda buğday stoklarındaki artış miktarı 30,03 milyon tona yükselmiş oldu. Üretimdeki sınırlı artışa rağmen
stoklardaki artışın yüksek olması, tüketimdeki azalıştan
kaynaklanmaktadır. Çin kaynaklı buğday stok tahminleri, önceki aya göre artış gösterdi. İthalat tahminlerindeki
artışa rağmen tüketimde düşüş olması, stok tahminlerini
yükseltiyor. Aynı şekilde Kuzey Afrika stok tahminlerinde de
artış yaşanıyor. Bu iki grubun, dünyanın en büyük buğday
ithalatçıları olması ise talebe yönelik soru işaretlerini attırmaktadır. 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 ile beraber neredeyse dünyadaki buğday
üretiminin yarısını gerçekleştirecek. Çin, yine dünyanın en
büyük buğday tüketicisi olacak.

TALEPTEKİ DÜŞÜŞ ÜRETİMDEKİ
DÜŞÜŞTEN ÇOK DAHA FAZLA
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2016-17 sezonuna yönelik ilk tahminlerini açıklamıştı. Yapılan ilk tahminlerde,
önceki yıla göre üretimde düşüş bekleniyordu. Nisan ayındaki yeni tahminlerde ise artışa gidildi. IGC, dünya buğday
üretiminin 717 milyon ton olmasını bekliyor. Önceki ay tahminlerine göre yaklaşık 4 milyon ton artış var. Önceki yıla
göre de yaklaşık 17 milyon tonluk düşüş var. Dönem sonu
stokları ise önceki aya göre 7 milyon artarak 218 milyon
ton seviyesinde gerçekleşti. Üretim önceki yıla göre ciddi
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also increased 7 million and reached at 218 million tons compared to the previous month. Although production amount
decreased significantly compared to the previous year, end of
stocks remain at the highest level of the last five year. In short,
decrease in demands is much more than the decrease in production. End of stocks which was 170 million tons in 2012
will increase to 218 million tons in 2017. So increase in wheat
stocks will be 48 million tons. In this aspect, wheat supplies
in the world wheat market will remain high. This verifies the
worries how long possible upward movements will remain.

TOTAL WHEAT SUPPLY
WILL DECREASE TO 917.2 MILLION TONS
United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)
announced its estimates for 2016-17 seasons. According
to this report, a decrease is expected compared to the previous month. Global wheat production is expected to be
around 712.7 million tons with a decrease of 20.3 million
compared to the previous year. Production is expected to
decrease in Russia and Ukraine due to dry air. Production is
estimated to be low in Morocco and Europe compared to
the previous year. Wheat yield is expected to be higher in
China and India. According to the estimates of FAO, end of
stocks will decrease 193, 7 million tons. A decrease of 10.8
million tons is expected compared to the previous season.
Total wheat supply will decrease to 917.2 million tons.
As a result, considering the average estimates of the
three institution making global forecasts for grain market,
global wheat production is expected to be 720.95 million
tons. A decrease of 12.75 million tons is expected compared to the previous month. End of stocks will also decrease to 216.99 million tons. In short, a decrease of 1.57
million ton is expected compared to the previous season.
In Chicago Board of Exchange, 485 cent/bushel level for
July futures wheat price seems prominent at first. In case
of remaining above this level, an upward movement can be
expected. 495, 505 and 518 cent/bushel levels will be followed respectively in upward price movements. In downward
movement, 475-480 and 450-455 cent/bushel level remains
prominent respectively. When this levels are reached, whether purchasers will appear again or not will determine the
prices’ movement. High production expectations increase
the estimates that selling pressure will become more efficient.
Along with this, that FED did not increase interests and cash
inflow seen in most of the commodity markets in parallel with
dollar’s losing value may cause the number of purchasers remain high contrary to the expectations. This spring weather
may be expected to continue for a longer time. The size of
increase will be determined through the new production estimates and the situation of dollar. So following the announcements of central banks and new production estimates is important for investors.
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anlamda düşse de dönem sonu stoklarının da son beş yılın
en yüksek seviyesine yükseldiği görülüyor. Kısaca talepteki düşüşün üretimdeki düşüşten çok daha fazla olduğu
anlaşılıyor. 2012 yılında 170 milyon ton olan dönem sonu
stokları, 2017 yılında 218 milyon tona ulaşacak. Buna göre
buğday stoklarındaki artış yaklaşık 48 milyon ton olacak.
Bu açıdan bakıldığında dünya buğday piyasasında buğday
arzının yüksek seyredeceği anlaşılmaktadır. Bu da olası
yukarı hareketlerin ne kadar kalıcı olacağına yönelik soru
işaretleri doğuruyor.

TOPLAM BUĞDAY ARZI
917,2 MİLYON TONA GERİLEYECEK
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de 2016-17 sezonuna yönelik tahminlerini açıkladı. Bu rapora göre üretimde,
önceki yıla göre düşüş yaşanması bekleniyor. Önceki yıla
göre dünya buğday üretiminin 20,3 milyon azalarak 712,7
milyon ton olması bekleniyor. Rusya ve Ukrayna’da kurak
havalar nedeniyle üretimin azalacağı tahmin ediliyor. Fas ve
Avrupa’da üretimin önceki yıla göre düşük olacağı tahmin
edilmektedir. Çin ve Hindistan’da ise daha yüksek buğday
rekoltesi bekleniyor. FAO'nun tahminlerine göre dönem
sonu stokları ise 193,7 milyon tona gerileyecek. Önceki
sezona göre 10,8 milyon ton düşüş bekleniyor. Böylece
toplam buğday arzı 917,2 milyon tona gerileyecek.
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin
gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne
alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 720,95 milyon ton olması bekleniyor. Önceki aya göre 12,75 milyon
tonluk bir düşüş olacağı öngörülüyor. Dönem sonu stokları
ise 216,99 milyon tona gerileyecek. Kısaca önceki sezona
göre 1,57 milyon ton düşüş olması bekleniyor.
Şikago Ticaret Borsası'nda Temmuz vadeli buğday fiyatı
için 485 cent/bushel seviyesi, ilk etapta öne çıkan seviye
olarak görülmektedir. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü eğilimin devam etmesi beklenebilir.
Yukarı yönlü fiyat hareketlerinde sırasıyla 495, 505 ve 518
cent/bushel seviyeleri izlenecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 475-480 ve 450-455 cent/bushel bandı
öne çıkıyor. Bu seviyelerin görülmesi durumunda alıcıların
yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağı fiyatların yönünü belirleyecektir. Yüksek üretim beklentileri, satış baskısının daha
etkin olabileceği tahminlerini artırıyor. Bununla beraber
FED’in faizleri arttırmaması ve doların zayıflamasına paralel olarak emtia piyasalarının genelinde görülen para girişi,
beklentilerin aksine alıcılı seyrin sürmesine yol açabilir. Bu
durumda yaşanan bahar havasının bir süre daha devam
etmesi beklenebilir. Yükselişin gücünü ise yeni üretim tahminleri ve doların seyri belirlemeye devam edecek. Bu
nedenle merkez bankalarının açıklamaları ve yeni üretim
tahminlerinin yakından takip edilmesi, yatırımcılar açısından önem arz ediyor.
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WORLD RICE MARKET AND
THE CURRENT SITUATION
Dünya Pirinç Pazarı
ve Son Durum

“According to the report of the International Grains Council published on the 1st of April, 2015, the
rice production in the world continues to increase. The rice production in the world reached to 472
million tons in 2012/13 season and to 478 million tons in 2013/14 season. IGS estimates the rice
production in 2014/15 season to be 479 million tons. IGC’s February and April estimates for 2015/16
season indicate 5 and 6 million tons of decrease, respectively. And the estimate regarding 2016/17
season is 485 million tons.”
“Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin 1 Nisan 2015 tarihli raporuna göre dünya pirinç üretimi artmaya
devam ediyor. IGC raporuna göre dünya pirinç üretimi 2012/13 sezonunda 472 milyon tona, 2013/14
sezonunda ise 478 milyon tona ulaştı. IGC’nin 2014/15 sezonuna ilişkin tahmini ise 479 milyon ton.
IGC’nin 2015/16 sezonu Şubat tahmini 5 milyon ton, Nisan tahmini ise 6 milyon tonluk düşüşe işaret
ediyor. 2016/17 sezonuna dair öngörüler ise 485 milyon ton olarak kaydedilmiş.”
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Being the third most common grain product being produced after wheat and corn, rice is consumed especially in
Asia as the staple food. Rice is mainly produced for the nutrition of people and forms one out of five of foods being consumed by people as the staple food. Rice is thought to have
spread the world from China, which has been started to be
consumed around 2500 B.C. Rice is also presumed to have
passed to countries such as Sri Lanka and India through
China. And the West was introduced to rice around 300 A.D.
The paddy of the cultivated plant, which is suspected to have
arrived in the Americas by the end of the 17th century, is
thought to have reached Turkey before 500 years.
Rice harbours less proteins in its content compared to
other grains. However, its being reach in terms of amino
acids has made it one of the products consumed by people the most after wheat. Regions where the paddy is produced most fertilely in terms of the growing conditions are
the tropical and temperate zones. The agriculture areas in
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Pirinç, buğday ve mısırdan sonra en çok üretimi gerçekleştirilen üçüncü büyük tahıl ürünü olmakla birlikte
özellikle Asya kıtasında temel gıda olarak tüketilmektedir.
Pirinç büyük ölçüde insan beslenmesi için üretilmekte
ve temel gıda olarak insanlar tarafından tüketilen besinlerin beşte birini oluşturmaktadır. M.Ö. 2500’lü yıllarda
tüketilmeye başlanan pirincin dünyaya Çin’den yayıldığı
sanılmaktadır. Pirincin ayrıca Sri Lanka ve Hindistan gibi
ülkelere de Çin üzerinden geçtiği tahmin edilmektedir.
Batının pirinç ile tanışması ise M.S. 300’lü yıllara denk
gelmektedir. Amerika kıtasına 17. yy sonlarında geldiği
tahmin edilen kültür bitkisi çeltiğin, Türkiye’ye de 500 yıl
önce geldiği düşünülmektedir.
Pirinç, diğer tahıllara kıyasla içeriğinde daha az protein barındırmaktadır. Ancak amino asitlerce zengin oluşu
pirinci insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok
tüketilen ürünlerden biri haline getirmiştir. Yetişme koşulları açısından dünyada çeltik üretiminin en verimli şekilde
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the world is known to be approximately 1,5 billion hectares
and grains cover 700 million hectares of these areas. Approximately 22 per cent of these areas which are used for
grain production is spared for paddy production. Countries having the highest proportions in terms of the paddy
lands across the world are China, India and Indonesia.

RICE PRODUCTION IN THE WORLD
AND PRODUCER COUNTRIES

yapıldığı bölgeler tropikal ve ılıman bölgelerdir. Dünyadaki tarım alanları yaklaşık 1,5 milyar hektar olarak bilinmektedir ve tahıllar bu alanların 700 milyon hektarını
kaplamaktadır. Tahılların üretiminde kullanılan bu alanların yaklaşık yüzde 22’si de çeltik üretimine ayrılmıştır.
Dünya genelindeki çeltik arazilerinde en yüksek paya
sahip ülkeler ise Çin, Hindistan ve Endonezya’dır.

DÜNYA PİRİNÇ ÜRETİMİ VE ÜRETİCİ ÜLKELER

According to 1 April 2015 dated report of the International
Grains Council (IGC), rice production in the world continues
to increase. According to IGC Report, the rice production
in the world reached to 472 million tons in 2012/13 season
and to 478 million tons in 2013/14 season. IGS estimates
the production in 2014/15 season to be 479 million tons.
IGC’s February and April estimates for 2015/16 season indicate 5 and 6 million tons of decrease, respectively. And
the estimate regarding 2016/17 season is 485 million tons.

Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin 1 Nisan 2015 tarihli
raporuna göre dünya pirinç üretimi artmaya devam ediyor. IGC raporuna göre dünya pirinç üretimi 2012/13 sezonunda 472 milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 478
milyon tona ulaştı. IGC’nin 2014/15 sezonuna ilişkin tahmini ise 479 milyon ton. IGC’nin 2015/16 sezonu Şubat
tahmini 5 milyon ton, Nisan tahmini ise 6 milyon tonluk
düşüşe işaret ediyor. 2016/17 sezonuna dair öngörüler
ise 485 milyon ton olarak kaydedilmiş.

Looking at the top 15 list of USDA, a body declaring data
and information regarding the rice production in the world,
in 2014/15 season. Having produced 142,5 million tons of
rice in 2013/14 season, China increased its production in
2014/15 season to 144,5 tons. USDA’s 2015/16 estimate
indicates 1,5 million tons of increase in China’s rice production. In the data declared regarding India, it is possible
to observe decreases in the production. Having produced
106,6 million tons of rice in 2013/14 season according to
USDA data, India will produce 105,4 million tons of rice in
2014/15 season, which is indicative of 1 million tons of decrease. The estimate regarding the rice production of India
in 2015/16 season is 103 million tons. Based on the data
from 2014/15 season; Indonesia, Bangladesh, Vietnam,
Thailand, Myanmar, Philippines, Brazil, Japan and the USA
follow China and India with the production capacities of
35,5 million tons, 34,5 million tons, 28,1 million tons, 18,7
million tons, 12,6 million tons, 11,9 million tons, 8,4 million
tons, 7,8 million tons and 7,1 million tons, respectively.

Dünya pirinç üretimine dair veri açıklayan USDA’nın
2014/15 sezonundaki ilk 15 listesine baktığımızda,
2013/14 sezonunda 142,5 milyon tonluk pirinç üretimi
gerçekleştiren Çin, 2014/15 sezonunda üretimini 144,5
milyon tona çıkarmıştır. USDA’nın 2015/16 tahmini ise
Çin’in pirinç üretiminde 1,5 milyon tonluk artışa işaret
etmektedir. Hindistan için açıklanan verilerde ise düşüş
göze çarpmaktadır. USDA verilerine göre 2013/14 sezonunda 106,6 milyon ton pirinç üretimi gerçekleştiren
Hindistan, 2014/15 sezonunda 1 milyon tonluk düşüşle
105,4 milyon tonluk üretim gerçekleştirecek. Hindistan’ın
2015/16 sezonu pirinç üretimine dair tahminler ise 103
milyon ton. 2014/15 verileri bazında Çin ve Hindistan’ı
35,5 milyon ton pirinç üretimiyle Endonezya, 34,5 ile
Bangladeş, 28,1 milyon ton ile Vietnam, 18,7 milyon ton
ile Tayland, 12,6 milyon ton ile Burma, 11,9 milyon ton
ile Filipinler, 8,4 milyon ton ile Brezilya, 7,8 milyon ton ile
Japonya ve 7,1 milyon ton ile ABD takip ediyor.

China and India keep preserving their number one position in rice production in the world as well as the consumption. According to USDA data; China, having pro-
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Çin ve Hindistan, dünya pirinç üretiminde olduğu gibi
tüketiminde de ilk sıralardaki yerlerini korumaya devam
ediyor. USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda 148
milyon ton olan Çin’in pirinç tüketimi, 2015/16 sezonun-
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duced 148 million tons of rice in 2014/15 season, is
estimated to produce 150,3 million tons of rice in 2015/16
and India, having produced 98,7 million tons of rice in the
same period, is estimated to produce 98,2 million tons of
rice. The world ranking in the rice consumption is almost
the same. According to USDA data; China and India are
followed by Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Philippines,
Thailand, Myanmar, Japan and Brazil with the consumption values of 38,3 million tons, 35,1 million tons, 22 million
tons, 13,2 million tons, 10,9 million tons, 8,6 million tons
and 7,9 million tons of rice, respectively. Production and
consumption data suggests that the countries in question
utilize a significant amount of their rice production for their
domestic consumption.

da 150,3 milyon tona; 98,7 milyon ton olan Hindistan’ın
pirinç tüketimi ise 98,2 milyon tona ulaşacak. Pirinç üretimindeki dünya sıralaması tüketimde de hemen hemen
aynı şekilde devam ediyor. USDA verilerine göre dünya
pirinç tüketiminde Çin ve Hindistan’ı 38,3 milyon ton pirinç tüketimiyle Endonezya, 35,1 milyon ton ile Bangladeş, 22 milyon ton ile Vietnam, 13,2 milyon ton ile Filipinler, 10,9 milyon ton ile Tayland, 10,6 milyon ton ile
Burma, 8,6 milyon ton ile Japonya ve 7,9 milyon ton ile
Brezilya takip etmektedir. Üretim ve tüketim verileri, söz
konusu ülkelerin gerçekleştirdikleri pirinç üretimlerinin
önemli bir bölümünü kendi iç tüketimleri için değerlendirdiklerini göstermektedir.

DÜNYA PİRİNÇ TİCARETİ
WORLD RICE TRADE
Approximately 41-42 million tons of the rice production in the world is subject to international trade. The biggest share in the rice exportation in the world belongs to
Asian countries in parallel with the production. The USA
and South American countries follow the Asian countries.
According to USDA data, the biggest share in the rice exportation in the world in 2014/15 season belongs to India.
India exported 10,2 million tons of rice in 2011/12 season
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Dünyadaki pirinç üretiminin yaklaşık 41-42 milyon
tonu uluslararası ticarete konu olmaktadır. Üretime paralel olarak dünya pirinç ihracatında da en büyük pay
Asya ülkelerine aittir. Asya ülkelerini ABD ile Güney
Amerika ülkeleri takip etmektedir. USDA’nın verilerine
göre 2014/15 sezonunda dünya pirinç ihracatında en
yüksek pay, 11 milyon ton ile Hindistan’a aittir. Hindistan 2011/12 sezonunda 10,2 milyon ton pirinç ihracatı
gerçekleştirmiş ve bu miktarı 2012/13 sezonunda 10,4
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and increased this amount to 10,4 million tons in 2012/13
season and to 11,5 million tons in 2013/14 season. India is expected to export 9 million tons of rice in 2015/16
season.

milyon tona, 2013/14 sezonunda 11,5 milyon tona yükseltmiştir. Hindistan’ın 2015/16 sezonunda da 9 milyon
ton civarında pirinç ihraç etmesi bekleniyor.

India is followed by Thailand in 2014/15 season with the
rice exportation of 9,7 million tons. According to USDA
data; Thailand exported 6,9 and 6,7 million tons of rice in
2011/12 and 2012/13 seasons and increased this amount
to 10,9 million tons in 2013/14 season. Thailand is expected to increase its exports and reach up to 10 million
tons of exportation in 2015/16 season.

Hindistan’ı 2014/15 sezonunda 9,7 milyon ton pirinç
ihracatıyla Tayland takip etmektedir. USDA verilerine
göre Tayland 2011/12 ve 2012/2013 sezonlarında 6,9
ve 6,7 milyon ton pirinç ihracatı gerçekleştirmiş ve bu
miktarı 2013/14 sezonunda 10,9 milyon tona çıkarmıştır. Tayland’ın ihracatındaki artışı 2015/16 sezonunda
da devam ettirerek 10 milyon tona ulaşması öngörülmektedir.

Vietnam is ranked after India and Thailand in the list of
top 10 rice exporters. Having exported 7,7 million tons of
rice in 2011/12 season, Vietnam decreased this amount
down to 6,7 million tons in 2012/13 season and to 6,3
million tons in 2013/14 season. Vietnam accomplished 6,6
million tons of rice export in 2014/15 season by getting on
the rise again. The county is estimated to export 7 tons
of rice exports in 2015/16 season. According to 2014/12
season data; Thailand, India and Vietnam are followed by
Pakistan, the USA, Myanmar and Cambodia in the world
rice exportation market with the amounts of 4 million tons,

Vietnam, en büyük 10 pirinç ihracatçısı sıralamasında Hindistan ve Tayland’ın hemen ardından gelmektedir.
2011/12 sezonunda 7,7 milyon ton pirinç ihraç eden Vietnam, bu miktarı 2012/13 sezonunda 6,7 milyon tona,
2013/14 sezonunda ise 6,3 milyon tona düşürmüştür.
Vietnam, 2014/15 sezonunda ise yeniden artışa geçerek
6,6 milyon tona ulaşmıştır. Ülkenin 2015/16 sezonunda da 7 milyon ton civarında ihracat gerçekleştireceği
öngörülmektedir. 2014/15 sezonu verilerine göre dünya
pirinç ihracatında Tayland, Hindistan ve Vietnam’ı 4 milyon ton ihracatla Pakistan, 3,4 milyon ton ile ABD, 1,7
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3,4 million tons, 1,7 million tons and 1,1 million tons, respectively.

milyon ton ile Burma ve 1,1 milyon ton ile Kamboçya
takip etmektedir.

The biggest share in the rice importation belongs to
China. Being in the first position in the world in the rice
production, China is not able to meet the domestic consumption with its production and consequently imports
rice. China imported around 3 and 4,5 million tons of
rice in 2011/12, 2012/13 and 2013/14 seasons and this
amount increased to 5,1 million tons in 2014/15 season. It
is estimated that the rice importation of China increased to
5 million tons in 2015/16 season.

Pirinç ithalatında ise en büyük pay Çin’e aittir. Pirinç
üretiminde ilk sırada yer alan Çin, gerçekleştirdiği üretimle iç tüketimi karşılayamamakta, bu yüzden de ithalata başvurmaktadır. Çin, 2011/12, 2012/13 ve 2013/14
sezonlarında 3 ile 4,5 milyon ton arasında pirinç ithalatı
gerçekleştirmiş ve bu miktarı 2014/15 sezonunda 5,1
milyon tona çıkarmıştır. Çin’in pirinç ithalatının 2015/16
sezonunda 5 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir.

Following China, Nigeria increased its rice importation,
which equals to 3,4, 2,4 and 3,2 million tons in 2011/12,
2012/13 and 2013/14 seasons, to 3 million tons in
2014/15 season. Nigeria is estimated to have imported
2,5 million tons of rice in 2015/16 season.

Çin’in hemen ardından gelen Nijerya ise 2011/12,
2012/13 ve 2013/14 sezonlarında gerçekleştirdiği 3,4,
2,4 ve 3,2 milyon tonluk pirinç ithalatını 2014/15 sezonunda 3 milyon tona yükseltmiştir. Nijerya’nın 2015/16
sezonunda 2,5 milyon ton civarına pirinç ithal ettiği tahmin edilmektedir.

Philippines which is in the third position after China and
Nigeria imported 1,5 million tons of rice in 2011/12 season, 1 million tons in 2012/13 season and 1,8 million tons
of rice in 2013/14 season. This amount increased to 2 mil-

Çin ve Nijerya’nın ardından üçüncü sırayı alan Filipinler
ise 2011/12 sezonunda 1,5 milyon ton, 2012/13 sezonunda 1 milyon ton, 2013/14 sezonunda ise 1,8 milyon
ton pirinç ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu miktar 2014/15
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lion tons by the end of 2014/15 season. Rice importation
of Philippines by the end of 2015/16 season is estimated
to have reached to 2 million tons.

sezonunda 2 milyon tona çıkmıştır. 2015/16 sezonunda
Filipinlerin pirinç ithalatının 2 milyon ton olduğu tahmin
edilmektedir.

According to 2014/15 season data; China, Nigeria
and Philippines are followed by the EU countries with
1,7 million tons, Saudi Arabia with 1,4 million tons, Iran
with 1,3 million tons, Indonesia and Ivory Coast with 1,1
million tons and Malaysia and Iraq with 1 million tons of
rice importation.

2014/15 sezonu verilerine göre dünya pirinç ithalatında Çin, Nijerya ve Filipinleri 1,7 milyon ton pirinç ithalatıyla AB ülkeleri, 1,4 milyon tonla Suudi Arabistan,
1,3 milyon tonla Iran, 1,1 milyon tonla Endonezya ve
Fildişi Sahili, 1 milyon tonla Malezya ve Irak takip etmektedir.

RICE PRODUCTION IN TURKEY
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Rice production in Turkey has increased due to the gain
of paddy cultivation areas. Analysing the data from Turkish
Statistical Institute (TUİK); it is observed that the land utilized
for paddy production in 2010 was approximately 99 thousand hectares while it reached above 110 thousand hectares in 2012 and 2013. The magnitude of the cultivations
areas, which remained 110 thousand hectares in 2014/15
season, are observed to have reached to 115 thousand
hectares in 2015. While the productivity gained from the unit
area increased between the years of 2009 and 2011; it decreased between the years of 2012 and 2014. The productivity gained from the unit area in 2015 was 795 kg/decare.

Çeltik ekim alanlarının Türkiye’de giderek yaygınlaştırılmasıyla pirinç üretimi de artmıştır. Türkiye İstatistik
Kurumu (TUİK) verileri incelendiğinde Türkiye’de 2010
yılında yaklaşık 99 bin hektarlık alanda gerçekleştirilen
çeltik ekiminin 2012 ve 2013 yıllarında 110 bin hektarın üzerine çıktığı görülmektedir. 2014/15 sezonunda
da 110 bin hektarda devam eden ekim alanlarının 2015
yılında 115 bin hektara çıktığı görülmektedir. Birim alandan alınan verimde 2009 ve 2011 yılları arasında artış
görülürken, 2012 ve 2014 yıllarında düşüş yaşanmıştır.
2015 yılında birim alanında alınan verim 794 kg/dekar
olarak kaydedilmiştir.

Looking at the paddy production; the production which
was 860 thousand tons in 2010 increased to 900 thousand tons in 2011. The paddy production of Turkey decreased to 880 thousand tons in 2012 and increased to
900 thousand tons in 2013 again. It then decreased to
830 thousand tons in 2014. The paddy production recorded in 2015 is 920 thousand tons.

Çeltik üretim miktarına bakıldığında 2010 yılında 860
bin ton olan üretimin 2011 yılında 900 bin tona yükseldiği görülmektedir. Türkiye’nin çeltik üretimi 2012 yılında
880 bin tona düşmüş, 2013 yılında yeniden 900 bin ton
seviyesine yükselmiş, 2014 yılında ise 830 bin tona gerilemiştir. 2015 yılında kaydedilen çeltik üretimi ise 920
bin tondur.

RICE EXPORTATION AND
IMPORTATION OF TURKEY
Even though the rice production of Turkey increases every
year, it has not reached to the level to meet the consumption yet. This is why Turkey imports rice in order to meet the
domestic consumption. According to the data of Turkish Statistical Institute; the rice importation of Turkey, which was 535
thousand tons in 2010, decreased to 349 thousand tons in
2011 and to 263 thousand tons in 2012. Having reached to
283 thousand tons with a slight increase in 2013, the rice im-
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TÜRKİYE PİRİNÇ İTHALATI VE İHRACATI
Türkiye’de pirinç üretimi her yıl artış göstermesine
rağmen tüketimi karşılayacak seviyeye henüz ulaşamamıştır. Bu yüzden iç piyasanın ihtiyacını karşılamak adına
ithalata başvurulmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
verilerine göre 2010 yılında 535 bin ton civarında gerçekleşen Türkiye’nin pirinç ithalatı, 2011 yılında 349 bin
tona, 2012 yılında 263 bin tona gerilemiştir. 2013 yılında bir miktar artarak 283 bin tona ulaşan pirinç ithalatı,
2014 yılında ise önemli bir artışla 493 bin tona yüksel-
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portation reached to 493 thousand tons in 2014, which is a
significant increase. It decreased down to 312 thousand tons
in 2015. While the equivalent of the rice importation in terms
of its value was 150 million dollars in 2013; 277 million dollars were spent on the rice importation in 2014. The amount
spent on the importation in 2015 was 166 million dollars.
It is seen that the exportation amount is quite limited
compared to the importation in Turkey. Turkey exports rice
especially to Syria, and Iraq, Jordan and Sudan with the
mount not exceeding 100 thousand tons. Rice exportation
of Turkey which was 51 thousand tons in 2010 increased up
to 98 thousand tons in 2012; however, started to decrease
again in the following years. The value of the 98-million-ton
exportation of Turkey in 2012 is 74 million dollars.
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miştir. 2015 yılında ise tekrar gerileyerek 312 bin tona
düşmüştür. 2013 yılında gerçekleştirilen ithalatın değer
bazındaki karşılığı 150 milyon dolarken, 2014 yılında pirinç ithalatına 277 milyon dolar harcanmıştır. 2015 yılındaki ithalatın değer bazındaki karşılığı ise 166 milyon
dolardır.
Türkiye’de pirinç ihracat miktarı ise ithalata göre son
derece kısıtlı olduğu görülmektedir. 100 bini aşmayan pirinç ihracat miktarlarıyla Türkiye başta Suriye olmak üzere, Irak, Ürdün ve Sudan’a ihracat gerçekleştirmektedir.
2010 yılında 51 bin ton olan Türkiye’nin pirinç ihracatı
2012 yılında 98 bin tona kadar yükselmiş ancak sonraki
yıllarda yeniden düşüşe geçmiştir. Türkiye’nin 2012 yılında gerçekleştirdiği 98 bin tonluk ihracatın değer olarak
karşılığı ise 74 milyon dolardır.
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THE GRAIN AND FLOUR MARKET
IN AUSTRIA AND HUNGARY
Avusturya ve Macaristan’da
Tahıl ve Un Pazarı
It is estimated that there are around 180 mills producing flour in
Austria. The amount of flour produced by these mills working with
the capacity of 80 per cent exceeds 500 thousand tons. And in Hungary, there are around 40 firms and 60 mills processing grains. One
out of four of the firms in question is estimated to carry out more
than 80 per cent of the flour production in the country.
Avusturya’da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu
tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin
ürettiği un miktarı 500 bin tonu aşmaktadır. Macaristan’da ise tahıl
işleyen yaklaşık 40 firma ve 60’a yakın değirmen olduğu bilinmektedir. Söz konusu firmaların dörtte birinin ülkedeki un üretiminin yüzde
80’den fazlasını karşıladığı tahmin edilmektedir.
A small European country with the
land area of 83 thousand km2 and the
population of 8,5 million people, Austria
is land-locked country and borders Germany and Czech Republic to the North,
Slovakia and Hungary to the East, Slovenia and Italy to the South and Switzerland and Liechtenstein to the West.
The strategic geographic location of the
country provides an advantage commercially and taking the historical con-
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83 bin km2’lik yüzölçümü ve 8,5 milyon nüfusu ile küçük bir Avrupa ülkesi
olan Avusturya’nın denize doğrudan
açılımı bulunmamakta; sınırlarının kuzeyinde Almanya ve Çek Cumhuriyeti,
doğusunda Slovakya ve Macaristan,
güneyinde Slovenya ve İtalya, batısında
İsviçre ve Lihtenştayn yer almaktadır.
Ülkenin stratejik coğrafi konumu, ticari
yönden de önemli bir güç kaynağı oluşturmakta, tarihi bağlar da dikkate alın-
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nection into account; Austria is the closest Western trade
partner for especially the Eastern European countries.

dığında, özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için Avusturya en
yakın Batılı ticari ortak konumuna sahip olmaktadır.

The land area of Hungary is 93 thousand km2. Home to
10 million people, Hungary’s capital city is Budapest. Most
of the territories of the country is formed by fertile lands allowing a large variety of products to be grown. 63% of the
lands is suitable for agricultural production. This percentage increases up to 83% including the forestry and fishery.
Hungary borders Austria and Slovenia to the West, Slovakia to the North, Romania and Ukraine to the East and
Serbia and Croatia to the South. The country is a member
of OECD, NATO, EU, Visegrád Group and Schengen area.

Macaristan’ın yüzölçümü 93 bin km2’dir. 10 milyonluk nüfusa sahip olan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’dir. Ülke
topraklarının büyük bölümü verimli, çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine olanak tanıyan topraklardır. Toprakların %63’ü ise
tarımsal üretime elverişlidir. Bu oran balıkçılık ve ormancılık
da dahil edildiğinde %83’e yükselmektedir. Komşuları Batıda
Avusturya ve Slovenya, Kuzeyde Slovakya, Doğuda Romanya ve Ukrayna, Güneyde Sırbistan ve Hırvatistan'dır. Ülke,
OECD, NATO, AB, Visegrád Grubu ve Schengen üyesidir.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
Considered as one of the poorest countries in Europe
after the Second World War, Austria has succeeded to become one of the most prosperous countries of the world
over the last 20 years. With the Marshall Plan came into
effect in 1948, Austria was aimed at being turned into an
independent economy. The industrial sector of the country
was formed by financial state enterprises. While the Austrian economy has highly been diversified, the services sector creates two out of three of the added-value and the
employment. In contrast to other developed countries, the
industry sector in Austria preserved its share in the total
output and formed 28,6% of the entire Total Domestic
Product in 2014. The agriculture sector forms 1,5% of the
output acquired from the total of the economic activities.
Hungary is the country that has the most open economy
in the region with its significant sectors tightly connected
to Europe through commerce and foreign investments.
The domestic market of the country is comparatively small.
However, the country’s economy is still in the 3rd place after
Poland and Czech Republic in the region in terms of its size.
Three out of four of the commodity exportation is towards
the EU countries. Strong demands from the EU countries
directly affect the country’s economy. Looking at the fundamental macroeconomic data recorded in 2014; the Gross
Domestic Product (GDP) is 137 billion dollars. Analysing the
composition of GDP; the greatest share is supplied by the
production sector, mainly producing for exportation.

POSITION AND IMPORTANCE
OF AGRICULTURE
Main cultivated areas of Austria are the plains, located by
the Danube River in the North of Alps and stretching across
the eastern border of the country. Agriculture in Austria is
continued to be carried out in small scale. On the other hand,
as the small-scaled farms have to withdraw from the production over the last decade, a regular inclination has emerged
towards bigger-scaled agricultural production units. 13% of
the cultivated areas is utilized by organic farms, the number
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın en fakir ülkelerinden sayılan Avusturya, son 20 yılda dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer almayı başarmıştır. 1948 yılında
yürürlüğe giren Marshall Planı ile birlikte Avusturya’nın bağımsız bir ekonomi haline gelmesi hedeflenmiştir. Ülkenin
sanayi sektörü, iktisadi devlet teşekkülleri ile oluşturulmuştur. Avusturya’nın ekonomisi yüksek oranda çeşitlenmiş
olmakla birlikte hizmetler sektörü katma değerin ve istihdamın üçte ikisini yaratmaktadır. Diğer gelişmiş ülkelerin
aksine Avusturya’da sanayi sektörü toplam hasıladaki payını korumuş ve 2014’te tüm GSYiH’nın %28,6’sını oluşturmuştur. Tarım sektörü ise tüm ekonomik faaliyetlerden
elde edilen hasılanın %1,5’ini oluşturmaktadır.
Macaristan Avrupa’ya ticaret ve yabancı yatırım yolu ile
sıkı şekilde bağlanmış önemli sektörleri ile bölgedeki en
açık ekonomiye sahip ülkedir. Ülkenin iç pazarı nispeten
küçüktür. Bununla beraber ülke ekonomisi büyüklük bakımından halen Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nden sonra
bölgede 3. sırada yer almaktadır. Mal ihracatının ¾’ü AB’ye
yapılmaktadır. AB ülkelerinin güçlü talebi ülke ekonomisi
üzerinde net etkiye sahiptir. 2014 yılında kaydedilen temel
makroekonomik verilere bakıldığında; gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 137 milyar dolar olmuştur. GSYİH’nın kompozisyonu incelendiğinde, en büyük katkıyı daha çok ihraç
pazarlarına üretim yapan imalat sektörü sağlamaktadır.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Avusturya’nın başlıca tarım alanları, Alp Dağları’nın kuzeyinde Tuna Nehri kıyılarında yer alan ve ülkenin doğu
sınırlarına doğru uzanan ovalardır. Avusturya’da tarım küçük ölçekte yapılmaya devam etmektedir. Diğer yandan,
son on yıllık dönemlerde küçük ölçekli çiftlikler üretimden
çekilmek zorunda kaldıkça, daha büyük ölçekli tarımsal
üretim birimlerine doğru düzenli bir eğilim vardır. Ekilebilir
arazinin %13’ü sayıları yaklaşık 20.000 olan organik çiftliklerce kullanılmakta ve bu durum Avusturya’yı kişi başına organik tarım üretimi açısından Avrupa’daki en büyük
üreticiler arasına sokmaktadır. Avusturya’nın AB üyeliğinin
ardından tarımsal işletme sayısı %20 oranında azalmıştır.
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of which is around 20.000, and this makes Austria one of the
biggest producers in Europe in terms of organic agricultural
production per head. The number of agricultural enterprises
of Austria has decreased %20 after the membership to EU.
1,35 million hectares used for agricultural purposes are available in Austria as of 2014 and this area equals to 16,1% of
the total land area of Austria. 59,9% of the cultivated areas
was used for grain production in 2014.
Agriculture and viticulture have traditionally a significant
position in the economy of Hungary, which has convenient
climate and fertile lands. The country is self-contained in
terms of many agricultural products. A regular and robust
increase has been experienced in the exportation of agriculture products. The basic products are wheat, corn, dough,
sunflower seed, sugar beet and various vegetables and
fruits. Hungary has an agricultural land of 5,9 million hectares, which constitutes 63% of the land area of the country.
75% of the cultivated area, which increases to 7,7 million
hectares including forests, belongs to private owners. On
45% of the cultivated areas; production was performed by
organizations such as companies or cooperatives.

GRAIN PRODUCTION IN AUSTRIA
According to the data of the UN and the Food and Agriculture Organization, FAO; most produced grain prod-

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Avusturya’da 2014 yılında tarımsal amaçlı kullanılan alan
1,35 milyon hektar olup, bu alan Avusturya’nın toplam yüzölçümünün %16,1’ine eşittir. 2014 yılında tarımsal üretim
alanlarının %59,9’u tahıl üretimi için kullanılmıştır.
Tarım ve bağcılık, uygun iklim ve bereketli topraklara
sahip olan Macaristan’ın ekonomisinde geleneksel olarak
önemli yere sahiptir. Ülke pek çok tarımsal üründe kendi kendine yeterlidir. Tarım ürünleri ihracatında düzenli ve
sağlam bir artış görülmektedir. Temel ürünler buğday, mısır, arpa, ayçiçeği tohumu, şeker pancarı ve çeşitli meyve
ve sebzelerdir. Macaristan ülke yüzölçümünün %63’üne
tekabül eden 5,9 milyon hektar tarımsal araziye sahiptir.
Ormanlarda dâhil edildiğinde 7,7 milyon hektara yükselen
işlenebilir arazinin %75’i özel mülkiyet altındadır. İşlenebilir
arazilerin %45’inde şirket ya da kooperatif gibi organizasyonlar tarafın üretim yapılmıştır.

AVUSTURYA’DA TAHIL ÜRETİMİ
BM Tarım ve Gıda Örgütü FAO’nun verilerine göre ülkede üretim miktarının en yüksek olduğu tahıl ürünleri mısır
ve buğdaydır. Son 10 sezonda mısırda en yüksek üretim
miktarına 2,351 milyon ton ile 2012/13 sezonunda ulaşılmıştır. 2013/14 sezonunda 1,6 milyon ton mısır üretimi
gerçekleştiren Avusturya 2014/15 sezonunda bu miktarı
artırmış ve 2,334 milyon ton mısır üretimi gerçekleştirmiştir.
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ucts are corn and wheat. The highest production amount
over the last 10 seasons was accomplished in 2012/13
season with 2,351 million tons. Having produced 1,6 million tons of corn in 2013/14 season, Austria increased
this amount in 2014/15 season and acquired 2,334 million tons of corn production.
Wheat production of Austria in the last 10 seasons
does not reach 2 million tons. The country produced
1,275 million tons of wheat in 2012/13 season and this
amount increased to 1,597 million tons in 2013/14 season. The production amount in 2014/15 season reached
the highest amount of the last 10 seasons with 1,804
million tons. Other grain product which is produced in
high quantities is dough. The dough production in the
last 10 seasons differed from 600 thousand to 900 thousand tons. The highest production amount was acquired
in 2006/07 season with 914 thousand tons. The production in 2014/15 season is 845 thousand tons.
Other grain products produced in the country are rye,
oat, millet and sorghum. The highest rye production in
the last 10 years was accomplished in 2013/14 season
with 234 thousand tons; and the highest oat, sorghum
and millet production was accomplished in 2013/14,
2015/15 and 2009/10 seasons with the production

104

May • Mayıs 2016

Avusturya’nın son 10 sezonda gerçekleştirdiği buğday üretimi 2 milyon tona ulaşmamaktadır. 2012/13 sezonunda 1,275
milyon ton buğday üretilmiş ve bu miktar 2013/14 sezonunda
1,597 milyon tona yükselmiştir. 2014/15 sezonunda ise üretim
miktarı 1,804 milyon ton ile son 10 sezonun en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Avusturya’da yüksek üretim miktarına sahip bir
diğer tahıl ürünü ise arpadır. Son 10 sezonda arpa üretimi 600
bin ve 900 bin arasında değişen miktarlarda gerçekleşmiştir.
En yüksek üretim miktarına 914 bin tonla 2006/07 sezonunda
ulaşılmıştır. 2014/15 sezonu üretim miktarı ise 845 bin tondur.
Ülkede üretimi gerçekleştiren diğer tahıl ürünleri ise çavdar, yulaf, darı ve sorgumdur. Çavdar üretiminde, son 10 sezonda en yüksek üretim 234 bin tonla 2013/14 sezonunda
gerçekleştirilirken, yulafta 109 bin tonla 2009/10 sezonunda,
sorgumda 18 bin tonla 2014/15 sezonunda, darıda ise 20
bin tonla 2009/10 sezonunda en yüksek miktara ulaşılmıştır.

MACARİSTAN’DA TAHIL ÜRETİMİ
BM Tarım ve Gıda Örgütü FAO’nun verilerine göre ülkede
üretim miktarının en yüksek olduğu tahıl ürünleri, Avusturya’da
olduğu gibi, mısır ve buğdaydır. 2012/13 sezonunda 4,762
milyon ton mısır üretimi gerçekleştiren Avusturya 2013 sezonunda bu miktarı artırmış ve 6,756 milyon ton mısır üretimi gerçekleştirmiştir. Son 10 sezonda mısırda en yüksek üretim miktarına ise 9,315 milyon ton ile 2014/15 sezonunda ulaşılmıştır.
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amounts of 109 thousand tons, 18 thousand tons and
20 thousand tons, respectively.

GRAIN PRODUCTION IN HUNGARY
According to the data of the Food and Agriculture Organization of the United Nations; grain products produced with
the highest amounts in the country are corn and wheat as
in Austria. Having produced 4,762 tons of corn in 2012/13
season, Austria increased this amount in 2013 season and
accomplished 6,756 million tons of corn. The highest production amount accomplished in the last 10 seasons is
9,315 million tons in 2014/15 season.
The wheat that Austria produced over the last 10 seasons
does not exceed 5,6 million tons. 4 million tons of wheat was
produced in 2012/13 season and this amount increased to
5 million tons in 2013/14 season. This production amount in
2014/15 season was 5,261 million tons. And with the production amount of 5,630 million tons in 2008/09 season, the
highest production amount was accomplished.
The other grain product which is produced in Austria
more than 1 million tons is dough. The dough production over the last 10 seasons was around 1 million tons.
The highest production amount was accomplished in
2014/15 season with 1,274 million tons.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Avusturya’nın son 10 sezonda gerçekleştirdiği buğday üretimi 5,6 milyon tonu aşmamaktadır. 2012/13 sezonunda 4
milyon ton buğday üretilmiş ve bu miktar 2013/14 sezonunda 5 milyon tona yükselmiştir. 2014/15 sezonunda ise üretim miktarı 5,261 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2008/09
sezonunda gerçekleştirilen 5,630 milyon ton ile de son 10
sezonun en yüksek üretim miktarına ulaşılmıştır. Avusturya’da
üretim miktarı 1 milyon tonun üzerinde kaydedilen bir diğer
tahıl ürünü ise arpadır. Son 10 sezonda arpa üretimi 1 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. En yüksek üretim miktarına
1,274 milyon tonla 2014/15 sezonunda ulaşılmıştır.
Ülkede üretimi gerçekleştiren diğer tahıl ürünleri ise yulaf,
çavdar, sorgum, pirinç ve darıdır. Yulaf üretiminde, son 10
sezonda en yüksek üretim 181 bin tonla 2008/09 sezonunda gerçekleştirilirken, çavdarda 112 bin tonla 2008/09 sezonunda, sorgumda 19 bin tonla 2014/15 sezonunda, darıda
17 bin tonla 2010/11 sezonunda, pirinçte ise 11 bin tonla
2009/10 sezonunda en yüksek üretim miktarına ulaşılmıştır.

AVUSTURYA VE MACARİSTAN’DA
TAHIL TİCARETİ
Avusturya’nın tahıl ticaretinde önde gelen ürünü buğdaydır.
FAO verilerine göre, ülkenin buğday bazında gerçekleştirdiği
ihracatın miktarı 2006/07 ve 2009/10 sezonları arasında 550
bin ton dolaylarında kaydedilmiş ve bu miktar 2010/11 se-
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Other grain product produced in the country are oat, rye,
sorghum, rice and millet. While the highest oat production
was accomplished in 2008/09 season with 181 thousand
tons over the last 10 seasons; the highest rye, sorghum,
millet and rice production was in 2008/09 season with 112
thousand tons; in 2014/15 season with 19 thousand tons;
in 2010/11 season with 17 thousand tons; and in 2009/10
season with 11 thousand tons, respectively.

zonunda 710 bin tona çıkmıştır. Tekrar gerilemeye başlayan
buğday ihracatı 2011/12 sezonunda 619 bin tona, 2012/13
sezonunda ise 587 bin tona düşmüştür. 2013/14 sezonunda
kaydedilen buğday ihracatı ise 543 bin tondur.

The leading product of Austria in the grain trade is
wheat. According to FAO data; the country exported
approximately 550 thousand tons between 2006/07
and 2009/10 seasons and this amount increased to
710 thousand tons in 2010/11 season. Having started
to decrease again, the wheat exportation decreased to
619 thousand tons in 2011/12 season and to 587 thousand tons in 2012/13 season. The wheat exportation in
2013/14 season was 543 thousand tons.

Avusturya’nın bir diğer önde gelen ihracat ürünü mısırdır. 2005/06 ve 2007/08 sezonları arasında mısır ihracatı
yaklaşık 360 bin dolaylarında gerçekleşmiştir. 2008/09 ve
2009/10 sezonları arasında 450 bin dolaylarında gerçekleşen mısır ihracatı 2010/11 ve 2011/12 sezonlarında tekrar
düşüşe geçerek sırasıyla 320 bin ve 361 bin ton olarak
kaydedilmiştir. Avusturya’nın buğday ihracatı 2012/13 sezonunda 536 bin tonla son 9 sezonun en yüksek seviyesine ulaşmış, 2013/14 sezonunda ise 405 bin ton olarak
kaydedilmiştir. İhracatı gerçekleştirilen diğer tahıllar ise
arpa, pirinç, çavdar ve yulaftır. Söz konusu tahılların ihracatında düşük rakamlar izlenmektedir. Arpa ihracatında
2013/14 sezonunda kaydedilen miktar 77 bin ton, pirinçte
3 bin ton, çavdarda 10 bin ton ve yulafta 9 bin tondur.

Another leading export product of Austria is corn. Approximately 360 thousand tons of corn was exported between
2005/06 and 2007/08 seasons. 360 thousand tons of corn
was exported between 2005/06 and 2007/08 seasons. Corn
exportation, which was approximately 450 thousand tons between 2008/09 and 2009/10 seasons, started to decrease

Avusturya’nın tahıl ithalatında önde gelen ürün ise mısır
ve buğdaydır. Ülkenin mısır bazında gerçekleştirdiği ithalatın miktarı ise FAO verilerine göre 2005/07 ve 2009/10
sezonları arasında 400 bin tonun altında gerçekleşmiş
ve 2010/11 sezonunda 617 bin tona çıkmıştır. 2011/12
sezonunda 805 bin tona yükselen mısır ithalatı 2012/13

GRAIN TRADE IN AUSTRIA AND HUNGARY
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again in 2010/11 and 2011/12 seasons and happened to be
320 thousand and 361 thousand tons, respectively. Wheat
exportation of Austria reached the highest level of 9 seasons
in 2012/13 season with 536 thousand tons and 450 thousand
tons of wheat was exported in 2013/14 season. Other exported grains are dough, rice, rye and oat. Products in question
are exported in small quantities. 77 thousand tons of dough, 3
thousand tons of rice, 10 thousand tons of rye and 9 thousand
tons of oat were exported in 2013/14 season.
The leading products of Austrian grain importation
are corn and wheat. According to FAO data; 400 thousand tons of corn was imported between 2005/07 and
2009/10 seasons and this amount increased to 617
thousand tons in 2010/11 season. Having increased to
805 thousand tons, the corn importation decreased to
621 thousand tons in 2012/13 season. In 2013/14 season, 920 thousand tons of corn was imported.
Another important import product is wheat. 200-300
thousand tons of wheat was imported between 2005/06
and 2008/09 seasons and this amount started to increase
as of 2009/10 season and exceeded 500 thousand tons.
The wheat importation in 2013/14 season was 581 thousand tons. Another import product is dough. Dough importation was in quantities not exceeding 200 thousand tons
in 2005/06 and 2013/14 seasons. The highest importation
was in 2013/14 season with 198 thousand tons.
The leading product in the grain trade of Hungary is corn.
According to FAO data; the corn exportation quantities of
the country fluctuated between 1,8 and 4,9 million tons
over the last 10 seasons. The highest exportation amount
was accomplished in 2009/10 season with 4,9 million tons.
Having been 3,3 million tons in the next season, the exportation quantity increased to 4,1 million tons in 2009/10

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

sezonunda tekrar 621 bin tona gerilemiştir. 2013/14 sezonunda kaydedilen mısır ithalatı ise 920 bin tondur.
Bir diğer önemli ithalat ürünü ise buğdaydır. Buğday
ithalatı 2005/06 ve 2008/09 sezonları arasında 200-300
bin ton arasında gerçekleşmiş ve 2009/10 sezonundan
itibaren yükselmeye başlayarak 500 bin tonu aşmıştır.
2013/14 sezonunda gerçekleştirilen buğday ithalatı ise
581 bin tondur. İthalatı gerçekleştirilen bir diğer tahıl
ürünü arpadır. Arpa ithalatı 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında 200 bin tonu aşmayan miktarlarda kaydedilmiştir. En yüksek ithalat miktarı ise 198 bin tonla
2013/14 sezonunda gerçekleştirilmiştir.
Macaristan’ın tahıl ticaretinde önde gelen ürünü ise
mısırdır. Ülkenin mısır bazında gerçekleştirdiği ihracatın
miktarı FAO verilerine göre son 10 sezonda 1,8 ve 4,9
milyon ton arasında dalgalanmaktadır. 2007/08 sezonunda 4,9 milyon tonla en yüksek ihracat miktarına ulaşılmıştır. Sonraki sezon 3,3 milyon tona ulaşan ihracat
miktarı 2009/10 sezonunda tekrar 4,1 milyon ton seviyesine yükselmiştir. 2010/11 ve 2011/12 sezonlarında
4 milyon tonun altına gerileyen mısır ihracatı 2012/13
sezonunda 4,3 milyon tona yükselse de 2013/14 sezonunda 2,1 milyon ton olarak kaydedilmiştir.
Macaristan’ın bir diğer önde gelen ihracat ürünü buğdaydır. Ülkenin buğday ihracatı son 10 sezonda 1,2 ve
2,4 milyon ton arasında değişen miktarlarla kaydedilmektedir. 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında sırasıyla
1,2 ve 1,3 milyon ton olarak gerçekleşen buğday ihracatı 2013/14 sezonunda 2,4 milyon ton olarak kaydedilmiştir. İhraç edilen bir diğer önemli tahıl ürünü de
arpadır. Arpa ihracatı 2011/12 sezonunda 522 bin ton,
2012/13 sezonunda 299 bin ton, 2013/14 sezonunda
ise 455 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
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season. Even though the corn exportation quantity, which
decreased below 4 million tons in 2010/11 and 2011/12
seasons, increased to 4,3 million tons in 2012/13 season;
2,1 million tons of corn was exported in 2013/14 season.
Another important export product of Hungary is wheat.
The wheat exportation of the country differed from 1,2 million to 1,3 million tons over the last 10 seasons. The wheat
exportation, which was between 1,2 and 1,3 million tons in
2011/12 and 2012/13 seasons, was recorded to be 2,4 million tons in 2013/14 season. Another important exportation
product is dough. The dough exportation was recorded to be
522 thousand tons in 2011/12 season; 299 thousand tons in
2012/13 season and 455 thousand tons in 2013/14 season.
The leading product in the grain importation of Hungary is corn. According to the data regarding corn importation; the amounts started to increase as of 2011/12
season and exceeded 100 thousand tons. Having been
recorded to be 146 thousand tons in 2012/13 season,
the corn importation was 131 thousand tons in 2013/14
season. Corn is followed by wheat in terms of importation. The wheat importation is below 100 thousand
tons. The wheat importation actualized in 2013/14 season was 73 thousand tons.

Macaristan’ın tahıl ithalatında önde gelen ürün ise mısırdır. Mısıra ait ithalat verileri 2011/12 sezonundan itibaren
artış göstererek 100 bin tonun üzerine çıkmıştır. 2012/13
sezonunda 146 bin ton olarak kaydedilen mısır ithalatı
2013/14 sezonunda 131 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
İthalatta mısırı buğday takip etmektedir. Buğday ithalatı
ise 100 bin tonun altında kalmaktadır. 2013/14 sezonunda
kaydedilen buğday ithalatı ise 73 bin tondur.

AVUSTURYA VE MACARİSTAN’DA
UN DEĞİRMENCİLİĞİ
Avusturya’da un üretimi sağlayan irili ufaklı 180 civarında
değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin tonu
aşmaktadır. FAO’nun verilerine göre ülkenin un ihracatı ise
2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında artış göstermiştir.
2010/11 sezonunda 90 bin tonu aşan un ihracatı 2011/12
sezonunda 98 bin tonla son 9 sezonun en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren düşmeye başlayan un ihracatı 2012/13 sezonunda 93 bin, 2013/14 sezonundaysa
90 bin ton olarak kaydedilmiştir. Avusturya’nın un ithalatın-

FLOUR MILLING IN AUSTRIA AND HUNGARY
It is estimated that there are around 180 mills producing flour in Austria. The amount of flour produced by
these mills working with the capacity of 80 per cent exceeds 500 thousand tons. According to FAO data; the
flour exportation of the country increased between the
seasons of 2005/06 and 2013/14. Having exceeded 90
thousand tons in 2010/11 season, the flour exportation
reached the highest level of the last 9 seasons with 98
thousand tons in 2011/12 season. The flour exportation,
which started to decrease as of this date, was recorded
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to be 93 thousand tons in 2012/13 and 90 thousand tons
in 2013/14 season. Austrian flour importation quantities
gradually increase. Having reached 89 thousand tons in
2011/12 season, the flour importation decreased down
to 83 thousand tons and was recorded to 91 thousand
tons in 2013/14 season.
In Hungary, there are around 40 firms and 60 mills processing grains. One out of four of the firms in question is
estimated to carry out more than 80 per cent of the flour
production in the country. The flour exportation quantities of Hungary gradually increase. The exported amount
of flour in 2013/14 season is 189 thousand tons. The
highest flour importation amount of Hungary over the last
9 seasons was accomplished in 2011/12 season with 79
thousand tons. The imported flour amount in 2012/13
was 75 thousand tons and this amount decreased down
to 40 thousand tons in 2014/14 season.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

daysa giderek artan miktarlar kaydedilmektedir. 2011/12
sezonunda 89 bin tona ulaşan un ithalatı 2012/13 sezonunda 83 bin tona gerilemiş ve 2013/14 sezonunda 91 bin
ton olarak kaydedilmiştir.
Macaristan’da ise tahıl işleyen yaklaşık 40 firma ve 60’a
yakın değirmen olduğu bilinmektedir. Söz konusu firmaların dörtte birinin ülkedeki un üretiminin yüzde 80’den
fazlasını karşıladığı tahmin edilmektedir. Macaristan’ın un
ihracatında da artan miktarlar söz konusudur. 2008/09
sezonunda 120 bin tonun üzerine çıkan un ihracatı
2009/10 sezonunda 141 bin tona, 2012/13 sezonunda
ise 170 bin tona ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda ihraç edilen un miktarı ise 189 bin tondur. Macaristan’ın un ithalatında son 9 sezonun en yüksek miktarına 79 bin tonla
2011/12 sezonunda ulaşılmıştır. 2012/13 sezonunda ithal
edilen un miktarı 75 bin ton iken, bu miktar 2013/14 sezonunda 40 bin tona gerilemiştir.
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Abstract
Silos and tanks are used to store bulk solids nearly in
every industry around the world. In the design of silo and
tanks, the loads due to stored solids or liquids are required to be considered. The filling and discharging loads
are the most important specific actions for silo and tanks.
Damages due to the pressures occurred in silos and
tanks can be prevented by the accurate design methods. EN 1991-4:2006 is supplemented for structural silo
design for specific actions. This paper is a prevision of
European standart for silo pressures (EN 1991-4:2006).

1. Introduction
Silos and hoppers are widely used in a great many different
industries for storing a huge range of different solids. The sizes
of these silos vary from capacities less than 1 ton to the largest containing as much as 100,000 ton. The sizes of the silo
have strong bearing on the number of different considerations
required: small silos generally do not produce structural problems, but in large silos many different aspects need careful attention (Vemula and Venkateswararao, 2012).
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Özet
Silo ve tanklar, dünya genelinde neredeyse her endüstri
alanında yığın katıları depolamak için kullanılır. Silo ve tank
tasarımında, depolanan katı ve sıvılardan oluşan yüklerin
düşünülmesi gerekmektedir. Doldurma ve boşaltma basınçları, silo ve tanklar için en önemli özel etkilerdir. Silo
ve tanklarda basınca bağlı olarak oluşan hasarlar, doğru
tasarım metotları ile önlenebilir. EN 1991-4:2006, silo tasarımında özel etkiler için sunulmuştur. Bu çalışma silo
basınçları için geliştirilen Avrupa Standardının (EN 19914:2006) previzyonunu kapsamaktadır.

1. Giriş
Silolar birçok farklı sanayi alanında, geniş bir yelpazede
farklı katıları depolamak için kullanılırlar. Bu silolar, 1 tonun
altındaki kapasitelerden 100.000 ton kapasitelere kadar
çeşitlilik gösterebilir. Silo ölçüleri dikkate alınması gereken
hususlardır. Özellikle küçük silolar genelde yapısal sorunlar çıkarmazlar fakat geniş silolarda dikkat edilmesi gereken farklı hususlar vardır (Vemula ve Venkateswararao,
2012).
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More structural failures occur in silos than in any other
engineered structural forms considering the number of
each failure and these failures occur in all countries and
all industries. Structural design considerations for silos
are therefore a key aspect of bulk solids handling systems (Vemula and Venkateswararao, 2012).

Her bir hatanın sayısı ve bu hataların bütün ülkelerde,
bütün sanayi alanlarında oluştuğu düşünülürse, diğer mühendislik yapılarına göre silolarda çok daha fazla yapısal
hatalar oluşur. Bu yüzden silolardaki yapı tasarımı düşünceleri, yığını bir arada tutma sistemlerinde anahtar husustur (Vemula ve Venkateswararao, 2012).

The loads due to stored solids or liquids are the specific actions that need to be considered in the design of
silos and tanks. For the selected design situations and
identified limit states, the critical load cases should be
determined. The combination rules for actions and reliability elements provided in EN 1990 are supplemented
for the purposes of silos and tanks in EN 1991-4:2006.
EN 1991-4:2006 provides supplementary rules for the
design of silos and tanks, which are commonly subjected
to full loads from particulate solids or liquids. This review
aims to provide a brief outline for the actions on silos and
supplementary rules for their combinations required for
the design of silo and tanks.

Depolanan katı ve sıvılardan kaynaklanan basınçlar silo
ve tank tasarımında düşünülmesi gereken özel etkilerdir.
Seçilen tasarım ve belirlenen limit durumları için, kritik basınçlar hesaplanmalıdır. EN 1990’da sunulan etkiler için
kombine kurallar ve güvenilir ilkeler, EN 1991-4:2006’da
silo ve tanklar için tanımlanmıştır. EN 1991-4:2006, silo
ve tankların tasarımı için, tanecikli katı veya sıvılardan kaynaklanan bütün basınçları konu alan tamamlayıcı kurallar
sunar. Bu derleme silo ve tank tasarımı için silolardaki basınçlar ve onların kombinasyonları için gereken tamamlayıcı kuralların özet bir taslağını sunmayı amaçlamaktadır.

However, there are some limitations in the design of silo
and tanks due to EN 1991-4:2006. (1) The silo cross section shapes are limited to those shown in Figure 1 (1d), (2)
The dimensions of silos should be in a range (hb/dc<10,
hb<l00 m, dc<60 m) where hb is the total height of silo
and dc internal perimeter, (3) The silo does not contain an
internal structure, (4) The
stored solid is
free-flowing,
(5) The maximum particle
diameter of the
stored
solid
is not greater
than
0,03dc
(Figure 1d), (6)
Filling involves
only negligible
inertia effects
and
impact
loads, (7) The
situations that
discharge devices are used solid flow is smooth and centra, (8) Only conical, square pyramidal or wedge shaped
are designed in this standart (EN 1991-4:2006).

EN 1991-4’e göre silo ve tank tasarımında bir takım sınırlandırmalar vardır. (1) Silonun kesit yüzey şekilleri Şekil
1 (1d)’de gösterildiği gibi sınırlandırılmıştır. (2) Silonun boyutları bir değer aralığında olmalıdır (hb/dc<10, hb<l00 m,
dc<60 m), burada hb, huni zirvesi ile eşdeğer yüzey arasındaki yükseklik ve dc, silo kesiti iç karakteristik boyutudur.
(3) Silo herhangi bir iç yapı içermez. (4) Silolanan malzeme kendiliğinden akabilmelidir. (5) En yüksek parçacığın
çapı 0.03dc’den
daha
yüksek
olmamalıdır. (6)
Doldurma sırasında oluşan iç
moment etkisi
ve darbe yükü
ihmal edilebilir olmalıdır. (7)
Boşaltma araçlarının kullanılması durumunda
malzeme
akışı
düzgün
ve merkezi olmalıdır. (8) Bu
standart sadece konik, kare piramitler ve kama şekilli huniler için kullanılmalıdır (EN 1991-4:2006).

2. Siloların sınıflandırılması
2. Classifications of silos
Silos are classiﬁed according to the hb/dc ratio in EN
1991-4:2006 to define the pressure regime. Three types
of silos are distinguished: slender (hb/dc ≥ 2), intermediate (1,0 < hb/dc < 2,0), squat (0,4 < hb/dc ≤1,0). In EN
1991-4:2006, another classification is done due to the
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Silolar EN 1991-4:2006’da basınç rejimlerini tanımlamak için hb/dc oranına göre sınıflandırılırlar. Üç çeşit silo
tanımlanmıştır: narin (hb/dc≥2), orta narin (1,0<hb/dc<2.0),
sığ (0,4<hb/dc≤1,0). EN 1991-4:2006’da, depolanan katı
kütlesine göre başka bir sınıflandırılma daha yapılmıştır.
Detaylı tanımlama Tablo 1’de verilmiştir. Bu bağlamda si-
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mass of solid stored. In this respect silos are categorized
into three Action Assesment Classes 1 to 3 (AAC 1-3).
Detailed description is given in Table 1. The silos having
a larger capacity than 10,000 tonnes are classified in the
class AAC 3 and smaller capacity than 100 tonnes in the
class AAC 1. The other types are shown in Figure 2.

3. Design situations
The general format for the determination of actions on
silos and tanks for individual design situation is based
on applicable parts of EN 1990. Loads on silos from the
stored solid should be taken into account when the silo
is completely full.
For selected design situations and identified limit
states, the critical load cases need to be determined and
verified. EN 1991-4:2006 gives basic rules for specification of loads due to particulate solids and arrangement of
load patterns. The design for particulate solids filling and
discharge should address the principal load cases that
lead to different limit states for the structure:
• maximum normal pressure on the silo vertical wall
• maximum vertical frictional traction on the silo vertical wall
• maximum vertical pressure on a silo bottom
• maximum load on a silo hopper (EN 1991-4:2006).

3.1. Design situations for stored solids in silos
A single set of consistent values of the solid properties: µ, a wall friction coefficient; K, a lateral pressure ratio
and Фi, an angle of internal friction need to be used in
the estimation of each load case. When the stored solid
properties µ, K and Фi take their characteristic values at
different extremes of their statistical range, the load cas-
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lolar üç Etki Değer Sınıfı 1-3’e göre (EDS 1-3) kategorize
edilmiştir. 10.000 tonu aşan silolar EDS 3’te, 100 tondan
küçük kapasitedekiler EDS 1’de sınıflandırılmıştır. Bazı
silo tipleri de Şekil 2’de gösterilmiştir

3. Tasarım durumları
Silo ve tanklardaki etkilerin özel tasarım durumlarının
hesaplanması için genel format EN 1990’ın uygun kısımlarına dayanır. Silonun tamamen dolu olduğu durumlarda
depolanan malzemeden kaynaklanan basınç göz önüne
alınmalıdır.
Seçilen tasarım durumları ve tanımlanan limitler için
kritik yükler hesaplanmalı ve doğrulanmalıdır. EN 19914:2006 parçacıklı taneciklere dayalı basınçların tanımlanmasında ve basınç paternlerinin düzenlenmesinde temel
kurallar gösterir. Parçacıklı taneciklerin dolumu ve boşaltımı için yapılan tasarımlar, yapılar için farklı limitlere sebep
olan temel basınç durumlarına yönelmelidir:
• Düşey silo duvarındaki maksimum basınç
• Düşey silo duvarındaki maksimum sürtünme çekmesi
• Silo tabanındaki maksimum düşey basınç
• Hunideki maksimum yük (EN 1991-4:2006)
3.1. Silolarda depolanan katılar için tasarım durumları
Her bir yük durumunun tahmininde katı özelliklerinden
tek bir sabit değerler seti kullanımına ihtiyaç duyulur: duvar sürtünme katsayısı µ, yanal basınç oranı K, iç sürtünme açısı Фi. Depolanan katının özellikleri µ, K ve Фi istatistiksel aralıklarının farklı en uç noktalarında olduğu zaman
yük durumu en yıkıcı değerlerine ulaşır. Bu yüzden, her
limit durumuna göre en uygun, güvenli silo tasarımı için
en yüksek veya en düşük olan karakteristik değerler he-

MILLER MAGAZINE

SCIENTIFIC ARTICLE • BİLİMSEL MAKALE

es accomplish their most
damaging values. So
that, the highest or lowest characteristic values
should be taken into account to design appropriately safe silos for all limit
states (EN 1991-4:2006).
The upper characteristic
value of the bulk weight γ
should be used in all load
calculations due to EN
1991-4:2006.

3.2. Design situations for different silo
geometrical arrangements
Different silo aspect
ratios
(slendernesses),
hopper geometries and discharge arrangements cause
different design situations that have to be considered.
During the solid falling into a silo, an eccentric pile is
generated at some level (Figure 1b), and different packing densities can occur in different parts of the silo that
induce unsymmetrical pressures. The flow patterns, such
as mass flow, pipe flow and mixed flow, during discharge
should be considered in the design. There is a partial
contact with the silo wall in pipe flow and mixed flow
resulting with unsymmetrical pressures. The silo should
be design considering the unsymmetrical pressures that
may arise (EN 1991-4:2006).

3.3. Design situations for specific construction forms
Specific construction forms of silos are also effective in
the design. In concrete silos being designed for the
serviceability limit state, cracking should be limited to
prevent water ingress at any time. The crack control
should comply with the crack width limitations of
EN 1992 appropriate for the environment in which the
silo is situated. In metal silos that are assembled using bolted or riveted construction, the provision for
unsymmetrical loads should be interpreted in a manner
that recognizes that the unsymmetrical loads may occur anywhere on the silo wall (EN 1991-4:2006).

saba alınmalıdır. Birim
ağırlık, γ, EN 19914:2006’ya göre bütün
basınç hesaplamalarında en yüksek karakteristik değerinde
kullanılmalıdır.
3.2. Farklı silo geometrik şekilleri için
tasarım durumları
Farklı silo durum
oranları (narinlik), huni
geometrileri ve boşaltma düzenlemeleri
düşünülmesi gereken
farklı silo tasarımlarına
sebep olurlar. Malzemenin siloya düşüşü
sırasında belli bir seviyede eksantrisit tepeler ortaya çıkar (Şekil 1b) ve silonun
farklı bölgelerinde simetrik olmayan basınçlara sebep
olan farklı dizilim yoğunlukları ortaya çıkabilir. Boşaltma
esnasındaki kütle akışı, boru akışı ve karışık akış gibi akım
modları tasarımda göz önüne alınmalıdır. Boru akışında
ve karışık akışta simetrik olmayan basınç ile sonuçlanan,
silo duvarıyla kısmi bir temas vardır. Silo ortaya çıkacak
simetrik olmayan basınçlar düşünülerek tasarlanmalıdır
(EN 1991-4:2006).
3.3. Özel yapı formları için tasarım durumları
Siloların özel yapı formları da tasarımda etkilidir. Kullanılabilirlik sınır durumuna göre tasarlanan beton silolarda
çatlak genişliği siloya hiçbir zaman su girişine müsaade
etmeyecek şekilde olmalıdır. Çatlak kontrolü silonun bulunduğu çevreye uygun olarak EN 1992’in çatlak genişliği
limitlerine uymalıdır. Cıvatalı veya perçinli metal silolarda
simetrik olmayan yüklerin silonun herhangi bir noktasına
etki edebileceği düşünülmelidir (EN 1991-4:2006).
3.4. Patlamalar için tasarım prensipleri
Silo ve tank tasarımında patlamalara karşı uygun ölçümler yapılmalıdır. Patlamadan oluşan potansiyeller gerekli basınç alanları ve uygun patlama önleyici sistemler
eklenerek veya yapı patlama basıncına karşı dirençli tasarlanarak önlenebilir (EN 1991-4:2006).

3.4. Principles for design for explosions
During the silo and tank design appropriate measurements should be done against explosions. The
potential from explosion can be prevented by the incorporating sufficient pressure relief area, incorporating appropriate explosion suppression systems or designing the structure to resist the explosion pressure
(EN 1991-4:2006).
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4. Silo ve tanklardaki etkilerin sınıflandırılması
Silo ve tanklar; depolanan katı ve sıvılar ve aynı zamanda mevsimsel etkiler, jeoteknik etkiler, kaza ve sismik etkiler gibi diğer etkiler ile yüklenir.
Silo tasarımında düşünülen etkiler;
• Doldurma ve parçacık katıların depolanmasını (dol-
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4. Classification of actions on silos and tanks
Silos and tanks are loaded by stored solids or liquids
and also by other actions like climatic actions, geotechnical actions, accidental and seismic actions.
The actions to be considered in the design of the silo include
• Filling and storage of particulate solids (filling loads)
• Discharge of particulate solids (discharge loads)
• Snow loads, wind actions for full or empty silo
• Climatic or technological thermal loads (temperature
differences between the stored solid and the silo structure
or between the external environment and the silo structure)
• Imposed deformations due to foundation settlement
• Loads due to stored liquids,
• Accidental actions due to vehicle impact, dust explosion and fire
• Seismic loads (Holicky and Markova, 2009)
Actions on silos can be classified as variable actions,
variable fixed actions, variable free actions and accidental
actions. Loads due to stored particulate solids in silos can
be classified as variable actions, whereas symmetrical loads
on silos, eccentric loads associated with eccentric filling or
discharge processes in silos and gas pressure loads due to
pneumatic conveying systems can be classified as variable
fixed actions. Patch loads dealed with filling and discharging
processes in silos can be grouped in variable free actions
(EN 1991-4:2006; Holicky and Markova, 2009).

5. Properties of particulate solids
The evaluation of actions on a silo takes account of the
range of particulate solid properties. Properties of stored
particulate solids, as quantified for load calculations by
material parameters can be obtained using some tests
(bulk unit weight, coefficient of wall friction, angle of internal friction…) or from other relevant data (EN 19914:2006).
There can be differences between the material parameters obtained theoretically and the actual solid behaviors
in silos. These differences can be due to particle shape,
size and size distribution, time, moisture content variations, dynamic actions, brittleness of the solid and the
method of filling into the silo or into the test apparatus
(EN 1991-4:2006).
The differing variability of different stored solids is appreciated, it is appropriate to try to deﬁne the upper and lower limits
of each property value. As a result, most of the empirical additional factors can be removed from the design process, and
safe design for speciﬁcally deﬁned different extreme materials
can be undertaken instead. In EN 1991-4:2006), a central value for each property is listed, and it is then either multiplied or
divided by a ‘conversion factor’ a to achieve upper and lower
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durma yükleri)
• Parçacık katıların boşaltılmasını (boşaltma yükleri)
• Kar yükleri, dolu ve boş silolar için rüzgar etkilerini
• Mevsimsel veya teknolojik ısı yüklerini (depolanan katı
ve silo yapısı arasındaki veya dış çevre ile silo yapısı arasındaki sıcaklık farkı)
• Temel oturmasına bağlı yük deformasyonlarını
• Depolanan ürüne bağlı yükleri
• Araç darbesi, toz patlaması ve yangın gibi kaza etkileri
• Sismik yükleri içerir (Holicky ve Markova, 2009).
Silolardaki etkiler değişken etkiler, değişken sabit etkiler, değişken serbest etkiler ve kaza etkileri olarak sınıflandırılabilir. Silolardaki simetrik yükler, silolardaki eksantrik
boşaltma ve doldurma işlemleriyle ilgili eksantrik yükler,
pnömatik taşıma sistemlerine bağlı gaz basınçları değişken sabit etkiler içinde sınıflandırılırken, silolarda depolanan parçacıklı katılara bağlı yükler değişken etkiler içinde
sınıflandırılabilir. Boşaltma ve doldurma işlemlerindeki ek
yükler değişken serbest etkiler içinde gruplandırılır (EN
1991-4:2006; Holicky ve Markova, 2009).
5. Parçacıklı katıların özellikleri
Silodaki etkilerin oluşumu parçacıklı katıların özelliklerinin aralıklarını dikkate alır. Depolanan parçacıklı katıların
özellikleri, materyal parametreleriyle yük hesaplamalarındaki ölçümler gibi bazı testler (birim ağırlık, duvar sürtünme katsayısı, iç sürtünme açısı…) veya diğer ilgili datalar
kullanılarak elde edilebilir (EN 1991-4:2006).
Teorik olarak elde edilen materyal özellikleri ile silodaki
gerçek katı davranışları arasında farklar olabilir. Bu farklılıklar parçacık şekline, boyutuna ve boyut dağılımına,
zamana, nem varyasyonlarına, dinamik etkilere, katının
kırılganlığına ve katının siloya veya test aletine dolduruş
metoduna bağlı olabilir (EN 1991-4:2006).
Depolanan farklı malzemelerin değişken varyasyonları
vardır; her bir özellik değerinin en yüksek ve en alt limitlerinin tanımlanmaya çalışılması gereklidir. Sonuç olarak;
birçok ek deneysel faktör tasarım işleminden çıkarılabilir ve onların yerine özellikle tanımlanmış farklı uç noktalardaki materyaller alınabilir. EN 1991-4 2006’da her
bir özellik için merkez değerler listelenmiştir ve sonra en
yüksek ve en düşük uçları elde etmek için bir “değişim
katsayısı” ile çarpılmış veya bölünmüştür. Değişim faktörü
parçacıklı katının sergileyebileceği değer dağılımlarını ifade eder. Yapı tasarımında parça özelliklerinin uç değerleri
‘karakteristik değerler’ olarak adlandırılır ve % 10 veya %
90 gerçekleşme olasılığına karşılık gelmeyi amaçlar. Tasarım hesaplamalarında kullanılması gereken “karakteristik
değerler” Tablo 2’de verilmiştir (Rotter, J.M, 2009; EN
1991-4:2006).
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extremes. The conversion factor represents the scatter of values that particular solid may display. The extreme values of
particular properties are termed ‘characteristic values’ in structural design and are intended to correspond to a 10% or 90%
probability of occurrence. The characteristic values that should
be used in structural design calculations are shown in Table 2
(Rotter, J.M, 2009; EN 1991-4:2006).

6. Silo düşey duvarını etkileyen yükler
Bu derlemede, narin siloların, orda narinlikteki siloların, sığ
siloların ve istinat silolarının dolma ve boşaltma basınçlarının
karakteristik değerleri verilmiştir. Düşey duvarlarda olası iki
yük mevcuttur: 1. Simetrik yük 2. Ek yük. Silo düşey duvarındaki yükler silonun narinliği (hc/dc) düşünülerek hesaplanabilir.

6.1. Narin silolar
6.1. Slender silos
6.1.1. Filling loads on vertical walls
1. Symmetrical filling loads
The symmetrical filling loads (Figure 3) may be calculated using equations 6.1 to 6.5 due to Eurocode 19914:2006. The values of phf, horizontal pressure wall frictional traction pwf and vertical pressure pvf at any depth
after filling and during storage is determined as:
phf (z) = pho (1- e-z⁄z0)		
(6.1)
pwf (z) = µ pho (1- e-z⁄z0)		
(6.2)
pvf (z) = (pho/K) (1- e-z⁄z0)		
(6.3)
Burada;
pho = γ K zo 		
zo = (1 /K µ) (A/U)		
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(6.4)
(6.5)

6.1.1. Düşey duvarlardaki doldurma yükleri
1. Simetrik doldurma yükü
Simetrik doldurma yükleri (Şekil 3) EN 1991-4:2006’ya
göre 6.1’den 6.5’e kadar olan eşitlikleri kullanarak hesaplanabilir. Yatay basınç phf, düşey duvardaki duvar sürtünme çekmesi pwf, ve doldurmadan sonraki ve dolum sırasındaki herhangi bir derinlikteki silolanan katıdaki düşey
basınç değerleri pvf aşağıdaki şekilde hesaplanır:
phf (z) = pho (1- e-z⁄z0)		
(6.1)
pwf (z) = µ pho (1- e-z⁄z0)		
(6.2)
pvf (z) = (pho/K) (1- e-z⁄z0)		
(6.3)
Burada;
pho = γ K zo 		
zo = (1 /K µ) (A/U)		

(6.4)
(6.5)
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γ, the characteristic value of the unit weight; µ, the characteristic value of the wall friction coefficient for solid sliding on the vertical wall; K, the characteristic value of the
lateral pressure ratio;
z, the depth below the
equivalent surface of the
solid; A, the plan crosssectional area of the silo;
U, the internal perimeter
of the plan cross-section
of the silo. The resulting
characteristic value of the
vertical force (compressive) in the wall, nzSk, per
unit length of perimeter
after filling at any depth z
should be determined as
nzSk = ∫0z p wf (z)dz = µ
pho [z-z0 (1- e-z⁄z0)]		
(6.6)

γ, karakteristik birim ağırlık; µ, düşey duvarla temas
eden malzeme için karakteristik duvar sürtünme katsayısı; K, karakteristik yanal basınç oranı; z, eşdeğer yüzeyine göre derinlik; A, silo
kesit alanı; U, silo kesiti
iç çapı. Dolumdan sonra
herhangi bir z derinliğinde düşey duvarda birim
çevre başına oluşan
toplam düşey kuvvetin
karakteristik değeri, nzSk,
bu şekilde hesaplanmalıdır:
nzSk = ∫0z p wf (z)dz = µ
pho [z-z0 (1- e-z⁄z0)]		
(6.6)

The filling patch load
may be used to represent accidental asymmetries of loading associated with
eccentricties and imperfections in the filling process. Silos in AAC1, the filling patch load can be ignored.

2. Doldurma ek yükü
Doldurma esnasında
kazara oluşacak ya da
silo içerisindeki istenmeyen simetriyi bozan
yapılardan dolayı oluşacak eksantrisitelerin dikkate alınması için doldurma ek yükü hesaplanmalıdır. Etki
değer sınıfı 1’de olan silolarda doldurma ek yükü ihmal
edilebilir.

The reference magnitude of the filling patch pressure
ppf is taken as
ppf = Cpf phf		
(6.7)

Doldurma ek basıncı referans ppf büyüklüğü bu şekilde
alınır:
ppf = Cpf phf		
(6.7)

In which:
h
Cpf= 0,21 Cop [1+2E2] (1 – e{–1,5 [( dc )-1] }) (6.8)
c
E = 2 ef / dc 				(6.9)
If equation 6.8 gives a negative value of Cpf, it should
be taken as zero.
ef , the maximum eccentricity of the surface pile during filling (Figure 1b); phf, the local value of the filling pressure at the
height at which the patch load is applied; Cop, the patch load
solid reference factor for the solid. The height of the zone on
which the patch load is applied (Figure 4) should be taken as:
s = πdc/16 		
(6.10)
Filling batch load pressure shows differences depending
on the form of silo construction (thick-walled circular silos, thin-walled circular silos and non-circular silos). ppf for
thick walled circular silos should be taken to act outwards
on two opposite square areas with side length “s” (Figure
4b). Additionally, the remainder of the silo circumference
over the same height of wall (Figure 4b) should be subjected to an inward patch pressure ppfi given by
ppfi= ppf / 7		
(6.11)
The value and the extent of the inward pressure, ppfi, is chosen so that the mean pressure at that level remains unchanged

Burada;
h
Cpf= 0,21 Cop [1+2E2] (1 – e{–1,5 [( dc )-1] }) (6.8)
c
E = 2 ef / dc 				(6.9)
Eğer denklem 6.8 negatif bir değer verirse, C pf değeri
sıfır olarak alınır. e f, doldurma esnasında yığın yüzeyinin maksimum eksantrisitesi (Şekil 1b); p hf, ek yükün
uygulandığı yükseklikteki doldurma basıncının değeri;
C op, ek yük malzeme referans faktörüdür. Ek yükün
uygulandığı bölgenin, s, yüksekliği (Şekil 4) şu şekilde
hesaplanır:
s = πdc/16 		
(6.10)
Doldurma ek yük basınçları silo yapılarına göre (kalın cidarlı dairesel, ince cidarlılı dairesel ve dairesel olmayan silolar) farklılık gösterir. ppf, kalın cidarllı dairesel silolar için,
kenar yüksekliği, s, yüksekliği boyunca karşılıklı iki kare
alanda dışa doğru şekilde alınmalıdır (Şekil 4b) . Buna ek
olarak, aynı duvar yüksekliğinde kalan silo çevresi iç ek
basınca ppfi’ye maruz kalır:
ppfi= ppf / 7		
(6.11)
İç basıncın, ppfi, değeri ve büyüklüğü seçilmelidir, böylece bu seviyedeki ortalama basınç ek yük tarafından değişmeden sabit kalır.

2. Filling patch load
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by the patch load.
For thin walled circular
silos (dc/t>200) in Action
Assessment Classes 2 and
3, the filling patch pressure
should be taken to act
over a height, s, but to
extend from a maximum
outward pressure on one
side of ppf to an inward
pressure ppf on the opposite side (Figure 4a). The
circumferential
variation
should be taken as:
ppfs = ppf cosθ (6.12)
θ çevresel koordinatı
göstermektedir
(Şekil 4a).
The total horizontal
force Fpf due to the filling patch load on a thinwalled circular silo should
be determined as:
Fpf = (π/2) s dc ppf (6.13)
The magnitude of the
uniform symmetrical pressure increase on the noncircular wall ppf,nc can be calculated from equation:
ppf,nc = 0,36 ppf 		
(6.14)

İnce cidarlı silolarda
(dc/t>200) doldurma ek
yükü: (Şekil 4a) Doldurma ek yükü yukarıda
verilen s yüksekliği boyunca, fakat silonun bir
tarafında dışa doğru,
ppf, diğer tarafında içe
doğru, ppf, olacak şekilde alınmalıdır. Çevresel
değişimi ise şöyle alınmalıdır:
ppfs = ppf cosθ (6.12)
θ çevresel koordinatı
göstermektedir
(Şekil 4a).
İnce cidarlı siloda
doldurma
ek
yüküne bağlı olarak toplam yatay yük Fpf ise
şöyle hesaplanmalıdır:
Fpf = (π/2) s dc ppf (6.13)
Dairesel olmayan duvarlardaki aynı simetrik
basınç yükselmesinin büyüklüğü bu denklem kullanılarak
hesaplanabilir:
ppf,nc = 0,36 ppf 		
(6.14)

6.1.2. Düşey silo duvarında oluşan boşaltma yükü

6.1.2. Discharging loads on vertical walls
1. Symmetrical filling loads
Symmetrical increases in the discharge load shall be
used to represent the possible transitory increases in pressure that occur on silo walls during the discharge process.

1. Simetrik boşaltma yükü
Boşaltma işleminde, boşaltma basıncındaki simetrik
artışlar silo duvarlarında oluşacak basınçtaki olası geçici
artışları ifade etmek için kullanılmalıdır.

For silos in all Action Assessment Classes, the symmetrical
discharge pressures phe and pwe should be determined as:
phe = Ch phf		
(6.15)
pwe = Cw pwf		
(6.16)
Ch, the discharge factor for horizontal pressure; C w, the
discharge factor for wall frictional traction.

Tüm EDS’deki silolar için simetrik boşaltma basınçları
phe ve pwe , bu şekilde hesaplanır:
phe = Ch phf		
(6.15)
pwe = Cw pwf		
(6.16)
Ch, yatay basınç için boşaltma faktörü; Cw, duvar sürtünmesi için boşaltma faktörüdür.

For silos in all Action Assessment Classes that are unloaded from the top (no flow within the stored solid), the
values of Ch and Cw may be taken as 1,0. For slender silos
in Action Assessment Classes 2 and 3, the discharge factors Ch and Co should be taken 1,15 and Cw=1,10 , where
Co is the discharge factor for all solids.
Ch = 1,15 + 1,5 (1 + 0,4 e/dc)Cop (6.17)
Cw = 1,4 (1 + 0,4 e/dc)		
(6.18)
e = max (ef, eo) 				(6.19)
ef is the maximum eccentricity of the surface pile during filling; eo is the eccentricity of the centre of the outlet;

Her çeşit EDS’de yukardan boşaltma yapıldığında (katının içinde akış yokken), Ch ve Cw değerleri 1.0 alınabilir.
EDS 2 ve 3’deki narin silolar için, boşaltma faktörler Ch
and Co 1.15 olarak alınmalıdır ve Cw’nin değeri 1.10’dur,
burada Co tüm katılar için boşaltma faktörüdür.
Ch = 1,15 + 1,5 (1 + 0,4 e/dc)Cop
(6.17)
Cw = 1,4 (1 + 0,4 e/dc)		
(6.18)
e = maks (ef, eo) 			(6.19)
ef, dolum esnasında yüzey yığınının maksimum eksantrisitesi; eo, boşaltma kapağı eksantrisitesi; Cop, ek yük
malzeme referans faktörü.
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Cop is the patch load solid reference factor for the solid.
The resulting characteristic value of the vertical force
in the wall, nzSk, per unit length of perimeter during discharge at any depth z should be determined as
nzSk = Cw µ pho [z – zo (1- e-z⁄z0)]		
(6.20)

2. Discharge patch load
The discharge patch load shall be used to represent
accidental asymmetries of loading during discharge, as
well as inlet and outlet eccentricities (Figure 1b).
For silos in AAC 1, the discharge patch load may be
ignored.
In the case of one of the below conditions occurs, the
separate load cases are determined in addition to the
method of this section:
• the eccentricity of the outlet eo exceeds the critical
value eo,cr= 0,25dc ( Figure 2c);
• the maximum filling eccentricity ef exceeds the critical value ef,cr = 0,25dc and the slenderness of the silo is
greater than the limiting value (hc/dc)lim = 4,0.
The reference magnitude of the discharge outward
patch pressure ppe should be determined as:
ppe= Cpe phe
(6.21)
In which;
for hc/dc > 1,2, Cpe is given by Equation 6.22
Cpe = 0,42 Cop [1+2(2 e / dc )2] (1 – exp{ –1,5 [(hc/dc) – 1]})
(6.22)

Boşaltma esnasında herhangi bir z derinliğinde düşey
duvarda birim çevre başına oluşan toplam düşey kuvvetin
karakteristik değeri, nzSk, bu şekilde hesaplanır.
nzSk = Cw µ pho [z – zo (1- e-z⁄z0)]		
(6.20)
2. Boşaltma ek yükü
Malzeme giriş ve çıkışında olabilecek eksantrisiteler gibi
boşaltma sırasında kazara olacak olan asimetrik yükleri
ifade etmek için de boşaltma ek yükü kullanılmalıdır (Şekil
1b). Etki Değer Sınıfı 1 olan silolar için boşaltma ek yükü
ihmal edilebilir. Ancak aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birisinin olması durumunda bu yükler bu metotlara
ek olarak ayrıca hesaplanıp kullanılmalıdır.
• Huni ağzı eksantrisitesinin, eo, kritik değerden büyük
olması halinde eo,cr= 0,25dc (Şekil 2c).
• Maksimum dolum eksantrisitesinin, e f, kritik değerden büyük olması halinde e f,c r = 0,25d c ve silonun narinliğinin sınır değerden büyük olması durumunda (h c/
d c) lim=4.0.
Dışa doğru olan boşaltma ek yükü referans değeri ppe
bu şekilde hesaplanmalıdır:
ppe= Cpe phe
(6.21)
Burada;
hc/dc>1,2 olduğu durumlarda, Cpe 6.22 denklemi kullanılarak bulunur:
Cpe = 0,42 Cop [1+2(2 e / dc )2] (1 – exp{ –1,5 [(hc/dc) – 1]})
(6.22)

for hc/dc<1,2, Cpe is given by the greatest of the values given by Equations 6.22, 6.23 and 6.30.
Cpe = 0,272 Cop {(hc/dc ) - 1 + (2e/dc)}
(6.23)
Cpe = 0 				
(6.24)
E = 2e/dc				(6.25)
e= max(ef, eo) , where ef is the maximum eccentricity
of the surface pile during filling; eo is the eccentricity of
the centre of the outlet; Cop is the patch load solid reference factor for the solid.
Discharge batch load pressure shows differences depending on the form of silo construction (thick-walled
circular silos, thin-walled circular silos and non-circular
silos). For thick and thin walled circular silos and non circular silos, outward patch pressure ppe is calculated as
in the case of filling batch load (Eq. 6.11-17).

Boşaltma ek yük basıncı silo yapısına bağlı olarak
farklılıklar gösterir (kalın cidarlı dairesel silolar, ince cidarlı dairesel silolar ve dairesel olmayan silolar). Kalın
ve ince duvarlı dairesel silolar için dış ek yük basıncı p pe
doldurma ek yükünde olduğu gibi hesaplanır (Denklem
6.11-17).

6.1.3. Substitute uniform pressure increase for filling
and discharge patch loads
For thick-walled circular silos, the resulting total
symmetrical horizontal pressures for filling (phf,u) and
discharge (phe,u) should be determined as
phf,u = phf (1 + ÇCpf)
(6.26)
phe,u = phe (1 + ÇCpe)
(6.27)

6.1.3. Doldurma ve boşaltma ek yükleri için alternatif
üniform basınç artışı metodu
Kalın cidarlı dairesel silolar için oluşan doldurma (phf,u)
ve boşaltma (phe,u) toplam simetrik yatay basınçları aşağıdaki gibi hesaplanır:
phf,u = phf (1 + ÇCpf)
(6.26)
phe,u = phe (1 + ÇCpe)
(6.27)
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hc/dc<1,2 durumlarda, Cpe denklem 6.22, 6.23 ve
6.30’dan en büyük değeri veren alınır.
Cpe = 0,272 Cop {(hc/dc ) - 1 + (2e/dc)}
(6.23)
Cpe = 0
(6.24)
E = 2e/dc
(6.25)
e = max(ef, eo), ef, dolum esnasında yüzey yığınının
maksimum eksantrisitesi; eo, boşaltma kapağı merkez
eksantrisitesi; Cop katı ek yük katı referans faktörü.
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In which;
Ç= 0,5 + 0,01 (dc/t)
ve Ç ≥ 1,0

(6.28)
(6.29)

Burada;
Ç= 0,5 + 0,01 (dc/t)
ve Ç ≥ 1,0

(6.28)
(6.29)

Where: For thin-walled circular silos, phf,u, phe,u and
the resulting total symmetrical frictional traction for filling
pwf,u and discharge pwe,u should be determined as
phf,u = phf (1 + 0,5Cpf)
(6.30)
pwf,u = pwf (1 + Cpf)
(6.31)
phe,u = phe (1 + 0,5Cpe) (6.32)
pwe,u = pwe (1 + Cpe)
(6.33)

Burada ince cidarlı dairesel silolarda, phf,u, phe,u, doldurma, pwf,u, ve boşaltma, pwe,u için oluşan toplam simetrik sürtünme çekmesi bu şekilde hesaplanır.
phf,u = phf (1 + 0,5Cpf)
(6.30)
pwf,u = pwf (1 + Cpf)
(6.31)
phe,u = phe (1 + 0,5Cpe) (6.32)
pwe,u = pwe (1 + Cpe)
(6.33)

6.1.4. Discharge loads for circular silos with
large outlet eccentricities

6.1.4. Çıkış eksantrisitesi büyük olan dairesel
silolarda boşaltma yükleri

When the outlet eccentiricity e0 exceeds the critical value e0,cr= 0.25dc and the silo is AAC 2 or 3, the following
calculations should be applied to determine the pressure
distribution (Figure 6a). These equations are valid also in
the case of the maximum filling eccentricity ef exceeds the
critical value ef,cr=0.25dc and slenderness of silo hc/dc=
4.0 and the silo is AAC 2 or 3 (Figure 5a).

Huni ağzı eksantrisitesinin kritik değerden büyük olması halinde e0,cr= 0.25dc ve silo Etki Değer Sınıfının 2
veya 3 olması halinde ağzın üstündeki bölgede boru akım
kanalına etkiyen basınç dağılımı için aşağıdaki hesaplamalar uygulanır (Şekil 6a). Bu denklemler, maksimum
dolum eksantrisitesinin, ef, kritik değerden büyük olması
ef,cr=0.25dc ve silonun narinliğinin sınır değerinden büyük
olması durumunda (hc/dc= 4.0) ve EDS 2 ve 3 durumlarında da geçerlidir (Şekil 5a).

Lower characteristic value of µ and the upper characteristic value of θi for the solid are used in the calculations.
Calculations are required for only one size of flow channel
contact with the wall, which should be θc=35°. The pressure on the wall, phce, should be taken as zero (Figure 5c).
The pressures at depth z on the vertical wall in the zone in
which the solid remains static (Figure 5c):
phse = phf
(6.34)
phae = 2phf (6.35)
and the frictional traction on the wall at depth z as:
pwse = pwf
(6.36)
pwae = 2pwf (6.37)
Where the geometry of the flow channel cannot be directly
deduced from the discharge arrangements
and silo geometry,
calculations
should
be performed for no
less than three values
of the radius of the
flow channel rc, to allow for random variations in the size of
the flow channel from
time to time. These
three values should
be taken as:
rc = k1 r 		
(6.38)
rc = k2 r 		
(6.39)
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Hesaplamada µ alt karakteristik değeri ve Φi üst karakteristik değeri kullanılır. θc=35˚ lik akış kanalı duvar birleşimine göre hesap yapılır, θc=35°. Akımın olduğu düşey
duvardaki basınç phce sıfır alınmalıdır (Şekil 5c).
Katının hareketsiz kaldığı bölgede düşey duvarda z derinliğindeki basınç (Şekil 5c):
phse = phf
(6.34)
phae = 2phf (6.35)
ve z derinliğinde sürtünmeden dolayı oluşan çekmeler:
pwse = pwf
(6.36)
pwae = 2pwf (6.37)
Akış kanalının boşaltma şekline ve silo
geometrisine göre direkt olarak kararlaştırılamadığı durumlarda
akış kanalı yarıçapında
zamanla değişebilecek
rastgele
varyasyonlara izin vermek için
hesaplamalar en az 3
akış kanalı yarıçap rc
değeri için yapılır. Bu
üç değer şöyle hesaplanmalıdır:
rc = k1 r (6.38)
rc = k2 r (6.39)
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rc = k3 r
(6.40)
r is the radius of the circular silo(=dc/2).
The values of k1, k2 and k3 may be given in National
Annex. The recommended values are 0.25, 0.4 and 0.6,
respectively according to EN1991-4.
The flow channel eccentricity ec (Figure 5) should be
determined as:
ec = r {ƞ (1-G) + (1-ƞ) √1-G 1 } (6.41)
In which;
G= rc
(6.42)
r

Ƞ=

μ
tanɸi

(6.43)

µ, the lower characteristic wall friction coefficient for
the vertical wall; ɸi, the upper characteristic angle of internal friction of the stored solid; rc, the design radius of
the flow channel (Equations 6.38-6.40).
The angular length of the wall contact with the
flowing channel should be found.
r2+ec2+rc2
cos θc= 		
2rec

(6.44)

Uwc=2θc r 		
Usc=2rc (π-ω) 		

(6.45)
(6.46)

In which;
		 sin ω= r sinθc
rc

(6.40)
rc = k3 r
r dairesel silonun yarı çapıdır (=dc/2).
k1, k2 ve k3 değerleri National Annex’de verilebilir. EN
1991-4’e göre tavsiye edilen k1, k2 ve k3 değerleri sırasıyla
0,25, 0,4 ve 0,6’dır.
(6.47)

Where, the angles θc and ω are both expressed in radius.
The cross-sectional area of the flowing channel should be
determined as
Ac= (π-ω) rc2 + θc r2 -r rc sin (ω-θc) (6.48)
The pressure on the vertical wall in the flowing zone
(Figure 5c) depends on the distance z below the equivalent solid surface and should be determined as:
phce = phco (1- e-z⁄zoc ))
ve z seviyesindeki sürtünme kuvveti:
pwce = µphce = µphco (1- e-z⁄zoc )
phco=γKz_oc
zoc=

1
K

(

Uwc

Ac
μ+ Usc tanɸi

)

(6.49)
(6.50)
(6.51)
(6.52)

The pressure at depth z on the vertical wall far
from the flowing channel in the zone where the solid
remains static (Figure 5c):
(6.53)
phse = phf
and the frictional on the wall at depth z as:
pwse = pwf
(6.54)
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Akış kanalı eksantrisitesi, ec (Şekil 5):
ec = r {ƞ (1-G) + (1-ƞ) √1-G 1 } (6.41)
Burada;
G=
(6.42)
Ƞ=

(6.43)

µ, dik duvar için sürtünme katsayısının alt karakteristik değeri; ɸi, silolanan malzemenin iç sürtünme açısının
üst değeri; rc, akış kanalı tasarım yarıçapı (Denklem 6.386.40).
Akış kanalıyla temas eden duvarın açısal uzunluğu bulunmalıdır
r2+ec2+rc2
cos θc= 		
(6.44)
2rec
Uwc=2θc r 		
Usc=2rc (π-ω) 		
Burada;
sin ω=

(6.45)
(6.46)

sinθc

(6.47)

Burada θc ve ω açıları radyan cinsindendir.
Akış kanalı kesit alanı hesabı bu şekilde hesaplanmalıdır:
Ac= (π-ω) rc2 + θc r2 -r rc sin (ω-θc) (6.48)
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Akış bölgesindeki dik duvarda basınç (Şekil 5c), eşdeğer yüzeyin altındaki uzaklık z’ye bağlıdır ve şu şekilde
hesaplanmalıdır:
phce = phco (1- e-z⁄zoc ))
(6.49)
ve z seviyesindeki sürtünme kuvveti:
pwce = µphce = µphco (1- e-z⁄zoc )
(6.50)
phco=γKz_oc
(6.51)
1
K

zoc=

(

Ac
Uwc μ+ Usc tanɸi

)

(6.52)

z derinliğinde düşey duvarda akış kanalından uzak katının hareketsiz kaldığı bölgedeki basınç (Şekil 5c):
phse = phf
(6.53)
ve z derinliğinde duvardaki sürtünme:
pwse = pwf
(6.54)
Akım bölgesi yanındaki statik bölgede z derinliğindeki
basınç:
phae = 2phf - phce (6.55)
ve z derinliğindeki duvarda sürtünme çekmesi:
pwae = µ phae
(6.56)
The pressure at depth z in the static zone near to the
flowing channel:
phae = 2phf - phce (6.55)
and the frictional traction on the wall at depth z as:
pwae = µ phae
(6.56)
6.2. Squat and intermediate slenderness silos
6.2.1. Filling loads on vertical walls
1. Symmetrical filling loads
The symmetrical filling load (Figure 5) should be calculated using Equations 6.57-6.67. The values of horizontal
pressure phf and wall frictional traction pwf at any depth
after filling should be determined as:
phf = pho YR
(6.57)
pwf = µ phf
(6.58)
In which;
pho = γK zo 		
zo = (1 /K µ) (A/U)		
YR=[1-

z-h0
+1)n]		
z0-h0

n=-(1+tanɸr) (1-h0/z0) 		

(6.59)
(6.61)
(6.62)
(6.63)

h0 is the value of z at the highest solid-wolid contact
(Figures 1a and 6). For a symmetrically filled circular silo
of radius r, h0:
h0= r tanɸr 		
(6.64)
3
z0 can be calculated from equation 6.5.
d
h0= c tanɸr
(6.65)
4
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6.2. Sığ ve orta narinlikteki silolar
6.2.1. Düşey duvardaki doldurma yükleri
1. Simetrik doldurma yükü
Simetrik doldurma yükü (Şekil 5) denklem 6.57-6.67
kullanılarak hesaplanmalıdır. Doldurmadan sonraki herhangi bir derinlikteki yatay basınç phf, ve duvar sürtünme
çekimi pwf şöyle hesaplanmalıdır:
phf = pho YR
(6.57)
pwf = µ phf
(6.58)
Burada;
pho = γK zo 		
zo = (1 /K µ) (A/U)		
YR=[1-

(6.59)
(6.61)

z-h0
+1)n]		
z0-h0

(6.62)

n=-(1+tanɸr) (1-h0/z0) 		

(6.63)

h0 en yüksek malzeme duvar temas noktasındaki z değeri (Şekil 1a ve 6). Simetrik doldurulmuş r yarıçaplı dairesel silo için ho:
h 0=

r
3

tanɸr 		

(6.64)

z0 denklem 6.5 kullanılarak hesaplanabilir:
h 0=

dc
tanɸr
4

(6.65)

γ katının birim ağırlığının üst karakteristik birim ağırlığı;
µ huni için etkin karakteristik duvar sürtünme katsayısı;
K üst karakteristik yanal basınç oranı; z eşdeğer yüzeyine göre derinlik; A, silo kesit alanı; U, silo kesiti iç çapı.
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γ, the characteristic value of the unit weight; µ, the
characteristic value of the wall friction coefficient for solid
sliding on the vertical wall; K, the characteristic value of
the lateral pressure ratio; z, the depth below the equivalent surface of the solid; A, the plan cross-sectional area
of the silo; U, the internal perimeter of the plan crosssection of the silo; ɸ r, the angle of repose of the solid.
The value of vertical pressure pvf at any depth after
filling:

2. Filling patch load
The filling patch load should be considered to act on
any part of the silo wall. For squat silos in all Action Assessment Classes, the filling patch load need not be considered (Cpf=0). For silos of intermediate slenderness in
AAC 1, the filling patch load may be ignored. For silos
of intermediate slenderness in AAC 2 and 3, the filling
patch pressure ppf taken from 6.1.1 should be used to
represent accidental asymmetries of loading and small
eccentricities of filling ef ( Figure 1b) or silos of squat or
intermediate slenderness in AAC 2 and 3, where the eccentricity of filling ef exceeds the critical value ef,cr
= 0,25dc, the additional load case for large filling
eccentricities in squat silos should be used.
6.2.2. Discharge loads on vertical walls
1. Symmetrical discharging loads
Symmetrical increases in the discharge load should
be used where it is necessary to represent possible transitory increases in pressure during the discharge
process. For squat silos (hc/dc≤1,0), the symmetrical discharge loads may be taken as identical to the filling loads.
For silos of intermediate slenderness (1,0<hc/dc<2,0),
the symmetrical discharge pressures phe and pwe:
Where;
Ch and Cw are discharge
factors according to Equations 6.70 to 6.75 as appropriate. For silos in all Action
Assessment Classes that are
unloaded from the top (no
flow within the stored solid).
Cw=Ch=1,0
(6.70)
EDS 2 ve 3 olan orta
narinlikteki silolarda ise:
Ch = 1,0 + 0,15 CS (6.71)
Cw = 1,0 + 0,1 CS (6.72)
CS = hc/dc – 1,0
(6.73)
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ɸ r katının sürtünme açısı.
Dolumdan sonraki herhangi bir derinlikteki dikey
basınç değeri:
					(6.66)
					 (6.67)
2. Doldurma ek yükü
Doldurma ek yükünün silo duvarının herhangi bir yerine etkiyebileceği düşünülmesi gerekmektedir. Hiç bir Etki
Değer Sınıfındaki sığ silolar için doldurma ek yükünün düşünülmesine gerek yoktur (Cpf=0). Etki Değer Sınıfı 1’deki
orta narinlikteki silolar için 6.1.1’den alınan doldurma ek
yükü dolumdaki asimetrik kazalar ve dolumdaki küçük
eksentrikleri ef ifade etmek için kullanılmalıdır (Şekil 1b).
Etki Değer Sınıfı 2 ve 3’deki sığ veya orta narinlikteki silolarda doldurma eksantirik, ef, değeri kritik değeri aştığı
zaman ef,cr = 0,25dc, sığ silolardaki geniş dolum eksantirikleri için ek bir yük kullanılmalıdır.

6.2.2. Düşey duvarlardaki boşaltma yükleri
1. Boşaltma simetrik yükü
Boşaltma işlemi süresince boşaltma durumundaki geçici basınç artışlarını karşılamak için boşaltma yükü simetrik olarak artırılır. Sığ silolarda (hc/dc≤1,0), simetrik boşaltma yükü doldurma yüküne eşit olarak alınabilir. Orta
narinlikteki silolar için (1,0<hc/dc<2,0) simetrik boşalma
basınçları phe ve pwe:
phe = Ch phf
(6.68)
pwe = Cw pwf
(6.69)
Burada Ch ve Cw denklem 6.70-6.75’e göre uygun görülen boşaltma faktörleridir. Üstten boşaltılan bütün Etki
Değer Sınıfındaki silolar için (depolanan malzeme içerisinde akış yokken).
Cw=Ch=1,0
(6.70)
EDS 2 ve 3 olan orta narinlikteki silolarda ise:
Ch = 1,0 + 0,15 CS
(6.71)
Cw = 1,0 + 0,1 CS
(6.72)
CS = hc/dc – 1,0
(6.73)
Burada CS narinlik ayar
faktörüdür.
Malzeme ortalama değerlerinin, K ve µ, kullanıldığı Etki Değer Sınıfı 1 olan
orta narinlikteki silolarda
boşaltma faktörleri şu şekilde alınmalıdır:
Ch = 1,0 + {0,15 + 1,5 (1 +
0,4 e/dc) Cop} CS (6.74)
Cw = 1,0 + 0,4 (1 + 1,4 e/
d c) C S
(6.75)
e = maks (ef, eo)
(6.76)
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For intermediate slenderness silos in Action Assessment Class 1, where the mean value of the material properties K and µ have been used for design, the discharge
factors should be taken as:
Ch = 1,0 + {0,15 + 1,5 (1 + 0,4 e/dc) Cop} CS
(6.74)
Cw = 1,0 + 0,4 (1 + 1,4 e/dc) CS
(6.75)
e = maks (ef, eo)
(6.76)
The resulting characteristic value of the discharge vertical force in the wall nzSk per unit length of perimeter at any
depth z should be determined as
nzSk = Cw µ pho (z-zV)
(6.77)

2. Discharge patch load
The discharge patch pressure ppe should be used to
represent accidental asymmetries of loading (Figure 1b).
The rules set out in 6.1.2-1 should be used to define the
form, location and magnitude of the patch load.

6.3. Retaining silos
The filling load on the vertical wall shall consider the effect of the geometry of the pile of stored solid, and where
appropriate, the curvature of the silo wall. The characteristic value of the horizontal pressure ph on a vertical
wall (Figure 6) should be determined.
ph=γK(1+sinɸr) zs

(6.78)

zs, the depth below the highest stored solid contact
with the wall (Figure 7); γ, the upper characteristic value
of the unit weight of the solid; K, the upper characteristic
value of the lateral pressure ratio for the solid; ɸr, is the
angle of repose of the stored solid.
The characteristic value of the resulting vertical force,
nzSk , in the wall per unit length of circumference at any
depth zs below the point of highest wall contact can be
calculated as:
nzSk = γ

μK
(1+sinɸr)zs2 (6.79)
2

here µ is the upper characteristic value of the wall friction coefficient of the solid.
6.4. Thermal differentials between stored solids and the silo structure
The design of a silo
structure should consider the consequences
of thermal effects (displacements, strains, curvatures, stresses, forces
and moments) due to
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Duvarda düşey yönde oluşan karakteristik düşey yük,
nzSk, herhangi bir z yüksekliğinde birim çevreye etkiyen
kuvvet formülünden hesaplanabilir:
nzSk = Cw µ pho (z-zV)
(6.77)
2. Boşaltma ek yükü
Kazara olabilecek asimetrik yükler için boşaltma ek
basıncı ppe kullanılmalıdır (Şekil 1b). Ek yükün formunu,
yerini ve büyüklüğünü tanımlamak için bölüm 6.1.2-1 kullanılmalıdır.
6.3. İstinat siloları
Dikey duvardaki doldurma yükü yüklenen katının oluşturduğu yığının geometrisinin etkisini ve gereken yerde
silo duvarının eğriliğini göz önüne almalıdır. Dikey duvardaki yatay basınç ph’nin (Şekil 6) karakteristik değeri hesaplanmalıdır.
ph=γK(1+sinɸr) zs
(6.78)
zs, duvarla temas eden depolanan katının en yüksek
noktasından aşağıdaki derinlik (Şekil 7); γ, katının birim
ağırlığının üst karakteristik birim ağırlığı; K, üst karakteristik yanal basınç oranı; ɸr, katının sürtünme açısı.
Duvarda düşey yönde oluşan karakteristik düşey yük,
nzSk, herhangi bir z yüksekliğinde oluşturan birim çevreye
etkiyen kuvvet formülünden hesaplanabilir:
nzSk = γ

μK
(1+sinɸr)zs2 (6.79)
2

burada µ dik duvar için sürtünme katsayısının üst karakteristik değeri.
6.4. Silolanan malzeme ile silo arasındaki termal
sıcaklık farkı
Silonun tasarımı sırasında depolanan ürün ile silo yapısı
ve/veya dış çevre ile silo yapısı arasındaki sıcaklık farkına
bağlı olarak ortaya çıkan termal etkilerin sonuçları (yer değiştirme, birim uzama, eğrilik, gerilme, kuvvet ve moment)
da düşünülmelidir.
Silolanan malzemenin silodan farklı sıcaklıkta olabilme
ihtimali ya da malzemenin silonun sadece bir bölümünde
termal farklılık oluşturma durumu varsa silo sert malzemenin varlığında diferansiyel
termal genişlemeye bağlı olarak ortaya çıkan ek basınçlar
için tasarlanmalıdır.
Silo ile ona bağlanmış herhangi bir yapı arasındaki diferansiyel termal değişimler
düşünülmelidir. Aşağıdaki ta-
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sarım durumları göz önüne
alınmalıdır.
• Silo ve depolanan katıyla ilişkili olarak çevre sıcaklığındaki düşüş
• Silonun sıcak malzeme
ile doldurulması
• Betonarme ile çeliğin
farklı hızlarda ısınmaları
• Silo duvarlarının yer
değişimine karşı sınırlanması.

a temperature difference
between the stored solid
and the silo structure and/
or between the external
environment and the silo
structure.
Silos in which it is possible for the bulk of the
stored solid to be at a different temperature from
that of all or part of the
wall shall be designed for
the additional pressures that may arise due to differential thermal expansion in the presence of a stiff solid.
Differential thermal displacements between the silo and
any connected structure should be considered. The following design situations should be considered.
• reduction in ambient temperature relative to the temperature of the silo and stored solid
• filling of the silo with hot solid
• differential heating rates between exposed steel
members and reinforced concrete
• restraint to wall displacements from the silo structure.
6.5. Loads in rectangular silos
The wall loads due to bulk solids in rectangular silos
should be taken as defined in 6.1, 6.2 and 6.3, as appropriate EN 1991-4:2006).

7. Loads on silo hoppers and silo bottoms
The characteristic values of the filling and discharge loads
on silo bottoms described in this part are used for flat bottoms, steep hoppers and shallow hoppers. The loads on
the walls of silo hoppers shall be evaluated according
to the steepness of the hopper, determined according to
the following classes:
• a flat bottom: silos with an inclination to the horizontal
a less than 5°;
• a shallow hopper: any hopper not classified as either
flat or steep;
• a steep hopper: any hopper that
satisfies the following criterion (Figures 7 and 8) (EN 1991-4:2006).
tanβ <		

1-K
2µ_h

(7.1)

K, the lower characteristic value
of the lateral pressure ratio on the
vertical walls; β, the hopper apex
half angle; µh, the lower characteristic value of wall friction coefficient
in the hopper. The mean vertical
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6.5. Dikdörtgen silolardaki duvar basınçları
Dikdörtgen silolardaki yığın malzemeye bağlı oluşan
duvar yükleri 6.1, 6.2 ve 6.3’de tanımlandığı gibi hesaplanabilir.
7. Silo hunisi ve silo tabanındaki yükler
Bu bölümde belirtilen silo tabanlarındaki doldurma ve
boşaltma yükleri karakteristik değerleri düz tabanlı, dik
hunili, sığ hunili silo tabanları için kullanılacaktır. Huninin
duvarına etkiyen yükler huninin dikliğine göre değiştiğinden aşağıda belirtilen sınıflara göre hesaplanabilir.
• Düz tabanlı silo: Yatayla eğim açısı 5˚’den küçük olan
huniler
• Sığ huniler: Dik ya da düz tabanlı olmayan huniler
• Dik huniler: Aşağıdaki şartı sağlayan hunilerdir (Şekil
7 ve 8)
tanβ <		

1-K
2µ_h

(7.1)

K, düşey duvarlardaki yanal basınç oranının alt karakteristik değeri; β, huni zirve yarı açısı, µh, hunideki duvar
sürtünme katsayısının alt karakteristik değer. Dikey duvar
segmenti ile huni veya silo tabanı arasındaki geçişte ortalama basınç:
pvft = Cb pvf		
(7.2)
pvf, silo narinliğine göre denklem 5.3 or 6.66 tarafından
maksimum huni yükü oluşturacak
malzeme özellikleri dikkate alınarak geçiş için hesaplanan düşey
basınç (z kordinatının dikey duvar
yüksekliğine, hc, eşitliği) (Şekil 1a);
Cb, taban yük büyütme katsayısı;
dik duvarlı bölümden huniye veya
tabana gelebilmesi muhtemel ek
yükleri dikkate alan katsayı.
Etki Değer Sınıfı 2 ve 3 olan silolar için depolanan katının dinamik
yüke sebep olduğu, hunilere veya
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pressure at the transition between the vertical walled segment and the hopper or on the silo bottom:
pvft = Cb pvf		
(7.2)
pvf, the filling value of the vertical pressure calculated using
Equation 5.3 or 6.66 according to the slenderness of the silo,
with the z coordinate equal to the height of the vertical wall
hc (Figure 1a); Cb, a bottom load magnifier to account for the
possibility of larger loads being transferred to the hopper or
bottom from the vertical walled segment . (EN 1991-4:2006).
For silos in AAC 2 and 3, Cb equals to 1.0 except the
conditions where there is a significant probability that the
stored solid can develop dynamic loading conditions, higher
loads are applied to the hopper or silo bottom. For silos in
AAC 1 where the mean value of the material properties K
and µ have been used for design, the bottom load magnifier,
Cb is 1,3. Where the above conditions occurs, the higher
loads on the hopper or silo bottom should be determined
using the bottom load magnifier, Cb taking as 1,2 for AAC
2 and 3 and 1,6 for AAC1 (EN 1991-4:2006).
For this condition in a hopper, the mean vertical
stress in the solid at height x above the apex of the
hopper (Figure 9) is determined as

In which;
n= S (F µheff cotβ + F) – 2		
(7.4)
S=2 for conical and square pyramidal hoppers, S=1
for wedge hoppers, S=(1+b/a) for hoppers of rectangular
planform.
Where; γ is the upper characteristic value of the solid
unit weight, hh is the vertical height between the hopper
apex and the transition (Figure 9), x is the vertical coordinate upwards from hopper apex (Figure 9), µheff is the
effective or mobilized characteristic wall friction coefficient
for the hopper (Equations 7.9 and 7.19 as appropriate), S
is a hopper shape coefficient, F is the characteristic value
of the hopper pressure ratio (Equations 7.10, 7.14 or
7.20), b is the hopper apex half angle (= 90° – a), or
the steepest slope on a square or rectangular pyramidal hopper, pvft is the mean vertical stress in the solid
at the transition after filling (Equation 7.2), a is the length
of a rectangular planform (Figure 1d), b is the width of a
rectangular planform (Figure 1d) (EN 1991-4:2006).
7.1. Flat bottoms
7.1.1. Vertical pressures on flat bottoms in slender silos
The vertical pressure acting on a flat bottom (inclination
a ≤ 5°) may be taken as uniform, except when the silo is
squat or of intermediate slenderness. The vertical pres-
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silo tabanlarına daha yüksek yük uygulandığı durumlar
hariç Cb 1,0’e eşit olarak alınabilir. Malzeme özelliklerinin
ortalama değerleri kullanılarak yapılan tasarımlarda EDS 1
olan silolar için taban yük büyütme katsayısı, Cb,1.3. Yukardaki koşulların gerçekleşmesi durumunda taban yük
büyütme katsayısı kullanılarak huni veya silo tabanındaki
daha yüksek yükler hesaplanabilir. EDS 2 ve 3 için Cb 1.2
ve EDS 1 için 1.6’dır.
Hunideki bu durum için, huni ağzı apexinin x kadar yukarısında (Şekil 9) malzeme içerisindeki ortalama düşey
gerilme bu şekilde hesaplanmalıdır.

Burada;
n= S (F µheff cotβ + F) – 2		
(7.4)
S=2, konik ve kare piramit huniler için, S=1, kama
şeklindeki huniler için, dikdörtgen S=(1+b/a), dikdörtgen
planformların hunileri için.
Burada γ, birim ağırlık üst karakteristik değeri; hh, huni
apexi ile geçiş arasındaki düşey mesafe (Şekil 9); x apexten yukarıya doğru ölçülen düşey koordina (Şekil 9); µheff,
huni için etkin karakteristik duvar sürtünme katsayısı
(Denklem 7.9 ve 7.19); S, huni şekil katsayısı; F, karakteristik huni basınç oranı (Denklem 7.10, 7.14 veya 7.20); β,
huni apex yarı açısı (=90˚-α) veya kare ve dikdörtgen piramit hunilerde en dik eğim; pvft, dolumdan sonra ortalama
düşey gerilme (Denklem 7.2); a, dikdörtgenin boyu (Şekil
1d); b, dikdörtgenin eni (Şekil 1d) (EN 1991-4:2006).

7.1. Düz tabanlı silolar
7.1.1. Düz tabanlı narin silolarda düşey basınçlar
Silo sığ veya orta narinlikte olmadıkça narin silolarda
düz tabana (α˚≤5) etkiyen düşey basınç üniform olarak
alınabilir. Düz tabana etkiyen düşey basınç pv denklem
7.5 gibi hesaplanır.
pv = pvft 		
(7.5)
7.1.2. Düz tabanlı orta narinlikte ve sığ silolarda
düşey basınçlar
(7.6)
Burada;
∆psq=pvb-pvho 		
(7.7)
pvtp=γhtp		
(7.8)
pvb, denklem 7.2’den elde edilen düşey basıncın üniform bileşenidir.
Burada z=ho ve malzeme karakteristik değerleri hunide
maksimum yükleme meydana getirecek şekilde seçilmelidir (Tablo 2). pvho, denklem 6.66’dan elde edilen Janssen
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sure pv acting on a flat bottom is calculated as Equation
7.5 (EN 1991-4:2006):
pv=pvft
7.1.2. Vertical pressures on flat bottoms in squat and
intermediate silos
(7.6)
Burada;
∆psq=pvb-pvho 		
pvtp=γhtp		

(7.7)
(7.8)

pvb, the uniform component of vertical pressure, obtained from Equation 7.2 with z=hc and adopting characteristic values for the solid’s properties that induce maximum
hopper loading (Table 2); pvho, the Janssen vertical pressure
at the base of the top pile, obtained from Equation 6.66 with
z=ho; ho, the depth below the equivalent surface of the base of the top pile,
defined as the lowest point on the wall
that is not in contact with the stored
solid (Figure 10); htp, the total height of
the top pile, defined as the vertical distance from lowest point on the wall that
is not in contact with the stored solid to
the highest stored particle (Figure 10);
hc, the depth of the silo base below the
equivalent surface (EN 1991-4:2006).
The above rule provides a linear
transition between the base pressure defined by the Janssen equation for a silo that is just slender, hc/dc=2,0, and
the pressure gz (z=ho) for the condition where the solids
in the silo are only in the form of a heap (hc=ho) with no
contact with the vertical wall (EN 1991-4:2006).
7.2. Steep hoppers
7.2.1. Mobilized friction
For both filling and discharge conditions, the effective
or mobilized wall friction coefficient in Equation 7.9 should
be taken as
µheff = µh
(7.9)
µh is the lower characteristic value of wall friction coefficient in the hopper (EN 1991-4:2006).
7.2.2. Filling loads
Under filling conditions, the mean vertical stress pv in
the stored solid at any level in a steep hopper should be
determined using Equations 7.3 and 7.4, with the value of
the parameter F given by F=Ff, with Ff as
(7.10)
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üst yığının altındaki basınçtır, z=ho için; ho, üst yığın tabanında eşdeğer yüzeyin altındaki derinliktir (Şekil 10); htp,
üst yığının toplam yüksekliği; hc, eşdeğer yüzey ile silo
tabanı arasındaki derinlik (EN 1991-4:2006).
Yukarıda verilen kurallar, Janssen denkleminde narin
silolar için hc/dc =2,0 verilen taban basınç değeri ile silonun tepeleme dolu olduğu durumlardaki (hc=ho) basıncın
gz (z=ho) arasındaki doğrusal geçişi sağlamaktadır (EN
1991-4:2006).
7.2. Dik huniler
7.2.1. Hareket sürtünmesi
Doldurma ve boşaltma durumunda etkin duvar sürtünme katsayısı Denklem 7.9’daki gibi alınmalıdır.
µheff = µh
(7.9)
µh hunideki duvar sürtünme katsayısının karakteristik alt
sınır değeridir (EN 1991-4:2006).
7.2.2. Doldurma yükü
Dik hunide dolum esnasında
depolanan katı içerisinde herhangi bir seviyedeki ortalama düşey
gerilme denklem 7.3 ve 7.4 kullanılarak hesaplanabilir, F parametresi Ff’ye eşittir ve Ff:
(7.10)
n parametresi (Denklem 7.4):
n= S (1-b) µh cotβ (7.11)
b deneysel katsayıdır b=0,2.
Doldurma sonrasındaki dik huni duvarının herhangi bir
noktasında oluşan normal basınç pnf ve ptf sürtünme çekmesi bu şekilde hesaplanmalıdır (EN 1991-4:2006):
pnf = Ff pv 		
(7.12)
ptf = µh Ff pv 		
(7.13)
7.2.3. Boşaltma yükü
Boşaltma koşulları altında, dik hunilerdeki herhangi bir yükseklikteki silolanan katının ortalama düşey gerilimi denklem
7.3 ve 7.4 kullanılarak F=Fe’nin verdiği F değeri ile hesaplanır.
Fe değeri aynı zamanda denklem 7.14’de verilen referans metod kullanılarak da hesaplanabilir (EN 1991-4:2006).
					(7.14)
							
					
					(7.15)
					(7.16)
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The parameter n is then given by
n= S (1-b) µh cotβ
(7.11)
b is an empirical coefficient b=0,2.
The normal pressure pnf and frictional traction ptf at
any point on the wall of a steep hopper after filling (Figure
9) should be determined as (EN 1991-4:2006)
pnf = Ff pv 		
(7.12)
ptf = µh Ff pv 		
(7.13)
7.2.3. Discharge loads
Under discharge conditions, the mean vertical stress
in the stored solid at any level in a steep hopper
should be determined using Equations 7.3 and 7.4, with
the value of the parameter F given by F=Fe. The value
of Fe may be calculated either by using the reference
method given in Equation 7.14 (EN 1991-4:2006).

µh hunideki duvar sürtünme katsayısının alt karakteristik değeri, ɸ depolanan katının iç sürtünme açısı
Dik huninin duvarında herhangi bir noktasındaki normal
basınç pne ve sürtünme çekmesi pte (Şekil 10) (EN 19914:2006):
pne = Fe pv
(7.17)
pte = µh Fe pv
(7.18)
7.3. Sığ Huniler
7.3.1. Hareket sürtünmesi
Sığ hunilerde sürtünme etkisi tamamen yenilemez. Etkin duvar sürtünme katsayısı şu şekilde hesaplanmalıdır.
µheff =

(1-K)
		
2tanβ

(7.19)

Burada K düşey kısım için yanal basınç oranının alt karakteristik değeri (Tablo 2); β huninin yarım açısı (Şekil 9)
(EN 1991-4:2006).
					(7.14)
							
7.3.2. Doldurma yükü
					
Boşaltma koşulları altında, dik hunilerdeki herhangi bir
					(7.15)
yükseklikteki silolanan katının ortalama düşey gerilimi
denklem 7.3 ve 7.4 kullanılarak F değeri ile hesaplanır
					(7.16)
(EN 1991-4:2006).
µh is the lower characteristic value of wall friction coeffi		
(7.20)
cient in the hopper, ɸ is the angle of internal friction of the
stored solid. The normal pressure pne and frictional trac		
(7.21)
tion pte (Figure 10) at any point on the wall of a steep
hopper during discharge is determined as (EN 1991-4:2006).
µheff hunideki duvar sürtünme katsayısının alt karaktepne = Fe pv
(7.17)
ristik değeri (Denklem 7.19); β deneysel katsayı: b = 0,2.
pte = µh Fe pv
(7.18)
7.3. Shallow hoppers
7.3.1. Mobilized friction
In a shallow hopper, the wall friction is not fully
mobilized. The effective wall friction coefficient should
be determined as
µheff =

(1-K)
		
2tanβ

(7.19)

Here, K is the lower characteristic value of lateral pressure ratio for the vertical section (table 2); β is the half
angle of the hopper (Figure 9) (EN 1991-4:2006).
7.3.2. Filling loads
Under filling conditions, the mean vertical stress in the
stored solid at any level of a shallow hopper should be
determined using Equations 7.3 and 7.4, with the value
of the parameter F given by (EN 1991-4:2006).
(7.20)
(7.21)
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Doldurma sonrasındaki dik huni duvarının herhangi bir
noktasında oluşan normal basınç pnf ve ptf sürtünme
çekmesi bu şekilde hesaplanmalıdır (Şekil 7.2):
pnf = Ff pv 			(7.22)
ptf = µheff Ff pv 			(7.23)
7.3.3. Boşaltma yükü
Sığ hunilerde boşaltma koşulları altında (Şekil 9) normal
basınç ve sürtünme çekmesi doldurmadaki değerlerin aynısı alınabilir (EN 1991-4:2006).

8. Tanklarda sıvıdan gelen yükler
Sıvıya bağlı yükler tankta depolanan sıvının tanımlı aralıkları, tankın geometrisi ve sıvının mümkün olan en yüksek derinliği düşünüldükten sonra hesaplanır. Basıncın
karakteristik değeri şu şekilde hesaplanabilir:
p(z)=γz

(7.24)

z derinlik, γ sıvının birim ağırlığı. Yoğunluklar EN 19911-1’de verilmiştir.
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µheff is the mobilized or effective wall friction coefficient in the shallow hopper (Equation 7.19); β is an
empirical coefficient: b = 0,2.
The normal pressure pnf and frictional traction ptf at
any point on the wall of a shallow hopper after filling (Figure 7.2) is determined as:
pnf = Ff pv 			(7.22)
ptf = µheff Ff pv 			(7.23)
7.3.3. Discharge loads
In shallow hoppers under discharge conditions (Figure 9),
the normal pressure and frictional traction may be taken as
identical to the values on filling (6.4.2) (EN 1991-4:2006).

Havalandırma sisteminin olduğu yer tıkanmaya veya
engele karşı duyarlı olabilir. Tank boşaltımının pik olduğu hızlarda doğabilecek vakum basıncı rasyonel analizler
kullanılarak hesaplanabilir (EN 1991-4:2006).

9. Sonuç
Silo yapısının güvenliğinde kilit nokta silolarda oluşan
basınçları ve onların etkilerini anlamaktır. Depolanan katı
ve sıvılara bağlı oluşan basınçların tanımlanması ve basınçların etkileri için gerekli kurallar EN 1991-4 2006’da
verilmiştir.

8. Loads on tanks from liquids
Loads due to liquids should be calculated after considering a defined range of liquids to be stored in the
tank, the geometry of the tank and the maximum possible depth of liquid in the tank. The characteristic value
of pressure p can be determined as:
p(z)=γz
(7.24)
z is the depth below the liquid surface, γ is the unit
weight of the liquid. The densities given in EN 1991-1-1.
Where the venting system to a tank may be susceptible
to blockage or impediment, a rational analysis shall be
used to determine the suction pressures arising during tank discharge at the peak rate (EN 1991-4:2006).

9. Conclusion
Understanding the pressures that occur in silos and
their effects is the key point for the safety of the silo structure. Supplementary rules for the specification of loads
and load effects due to stored solids and liquids are explained in EN 1991-4 2006.
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