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Wheat choice
and quality criteria
Dear Readers,

Buğday seçimi
ve kalite kriterleri
Değerli Okurlar,

We present you the June issue of Miller Magazine. We discussed the right wheat choice and
quality criteria for targeted production. Basic
products such as bread and pasta which are considered as essential in many regions in the world
may differ according to the raw material they are
produced. The reason is that the quality of these
products is highly related with the quality of raw
material of these products. We, as Miller Magazine, focused on discussing the quality criteria
of wheat, semolina and flour which change according to every producer. We are sure that we
can find beneficial articles about this issue in the
cover story.

Değirmenci Dergisi’nin Haziran sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızda hedeflenen üretime uygun doğru
buğday seçimi ve kalite kriterlerini ele aldık. Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde toplum tarafından temel besin maddesi olarak kabul edilen
ekmek ve makarna gibi ürünler üretildikleri hammaddeye göre de çeşitlenebiliyor. Bunun sebebi bu
tip ürünlerin kalitesinin üretildikleri hammaddenin
kalitesiyle doğrudan bağlantılı olması. Biz de Değirmenci Dergisi olarak gerek buğday kalitesi gerekse
irmik ve un kalitesinin her üreticiye göre değişen kalite kriterlerini derlemeye çalıştık. Bu konuyla ilgili
olarak kapak dosyamız içerisinde birbirinden faydalı
makaleler bulacağınızdan şüphemiz yok.

Haluk Tezcan, Chairman of the Board of Aegean
Flour Industrialists Foundation (EUSD), contributed our magazine as our guest writer. You can find
the article of Tezcan, discussing the situation of
the industry, on the following pages. Besides, in
Technology Platform Section, our guest is Ağaçlı
A.Ş. which provides services in a wide range of areas from hotels and leisure facilities management
to tourism transport; from fuel, food and retail distribution services to trailer and loader production.
We are sure that you will enjoy our interview with
Ağaçlı Silo that determines storage and conveying systems solutions as new investment area. You
can also find our interview with Şevsan Gıda, one
of the leading flour mills in Turkey, on the following
pages in our magazine.

Bu ay Ege Un Sanayicileri Derneği (EUSD) Yönetim
Kurulu Başkanı Haluk Tezcan konuk yazar olarak
dergimize katkıda bulundu. Sektörün durum değerlendirmesini yapan Sayın Tezcan’ın yazısını ilerleyen
sayfalarda bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Teknoloji
Platformu bölümümüzde bu ay otel ve dinlenme tesisleri işletmeciliğinden turizm taşımacılığına; akaryakıt, gıda ve perakende dağıtım hizmetlerinden
treyler ve dorse üretimine kadar çok geniş alanda
hizmet veren Ağaçlı A.Ş.‘yi konuk ettik. Yeni yatırım alanı olarak depolama ve taşıma çözümlerini
belirleyen Ağaçlı Silo ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı ilgiyle okuyacağınızdan eminiz. Bu ay ayrıca
Türkiye’nin sayılı un değirmenlerinden Şevsan Gıda
ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı da dergimizin
ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.

Hope to meet you in the next issue…

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…
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Zübeyde KAVRAZ

ARE YOU READY
FOR THE FUTURE?

Geleceğe hazır mıyız!
Dear Friends,

Değerli dostlar,

Today, I would like to remind you some facts about future, and
share my ideas whether we are ready for this or not. As you all
know, Turkish milling industry has been undergoing a difficult period as many other industries have in Turkey. Both the problems
in Middle East and North Africa which are significant export markets for Turkey, and political turmoil in Turkey are affecting this
uneasy period that our industry experience negatively. However,
political turmoil, wars and disputes do not last forever. Not in a
short time, but maybe they will end eventually, and the markets
that we consider as important exports will be open again. We
know that this period will pass with struggles in order to survive,
and it will be difficult.
A new phase is also waiting for those who survive. In other
words, technology and flour producers which are also Turkish
milling industry partners will be challenged with a more difficult
test. As Haluk Tezcan, our guest writer this month, states; rapidly
changing new industrial revolution began to be the top issue.
This new phase named as Industry 4.0 moves forward rapidly
with the leadership of Western countries and our main problem
in the future will be quality, because we still haven’t truly understood what the concept of Industry 4.0 stands for while Western
countries have already moved far ahead regarding this issue.
Yes we may have not internalized completely what this concept represents; however we are aware of a very significant fact:
“We will need educated staff more than usual.”
While transferring the technology we produce to an upper level
digitally is a serious thing to do, management of the technology
in this level will be another issue.
While we cannot sufficiently benefit from mechanic technologies today, how will we benefit from an upper level? What will we
have to do when we switch to this technology as a result of the
rules on competition?
Many of us consider this phase as mechanization, and think
that man power will be eliminated eventually. However, experts
point out that this phase will create new and unique employment
areas, and educated workforce will be highly important for these
employment areas. In other words, the only way to benefit from
new technologies is having educated staff. Therefore, we should
be prepared for this phase and intensify our works for training
the work force.
As you all know, we, as Parantez Group, have never been only
an exhibition organizer. We have always tried to be a partner of
the industry, and find solutions to make contributions to our industry through the projects we developed. I think one of the most
important of these projects and solutions is Miller Magazine. Our
Magazine has a significant reader base. We can inform our readers about the current issues and developments in many areas;
and contribute their knowledge in a way.
However, we think that this is not sufficient any more. Therefore, we as Miller Magazine are now working on a new project for
education. When our project is ready we will share the details and
the name of surprise partners of this project with you.
Hope to meet you in the following issue…

Bugün sizlerle geleceğe dair bazı gerçekleri hatırlatmak ve
buna hazır olup olmadığımızla ilgili fikirlerimi paylaşmak istiyorum.
Hepinizin de bildiği gibi Türkiye değirmencilik sektörü, Türkiye’deki diğer pek çok sektör gibi sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Gerek
Türkiye için önemli ihracat pazarları olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan sorunlar gerekse Türkiye’deki siyasi çalkantılar, sektörümüzün yaşadığı sıkıntılı süreçte önemli bir etkiye
sahip. Ancak siyasi istikrarsızlıklar ya da savaşlar ve çatışmalar
sonsuza kadar süremez. Belki çok kısa bir süreçte değil, ama
mutlaka sona erecek ve ihracat için önemli gördüğümüz pazarlar
yeniden açılacak. Bu sürecin, ayakta kalabilmek adına verilecek
mücadelelerle geçeceğini ve bazı firmalar için bunun çok zor olacağını biliyoruz.
Bu sürecin sonucunda ayakta kalanları ise yeni bir süreç bekliyor. Yani Türkiye değirmencilik sektörü paydaşları olan teknoloji ve
un üreticilerini, önümüzdeki yıllarda çok daha zorlu bir sınav bekliyor. Bu ayki konuğumuz EUSD Başkanı Sayın Haluk Tezcan’ın
da dile getirdiği gibi, hızla ilerleyen yeni sanayi devrimi, gündemin
üst sıralarına yerleşmeye başladı. Endüstri 4.0 olarak nitelendirilen
bu süreç, özellikle batılı ülkelerin öncülüğünde hızla ilerliyor ve gelecekteki asıl sorunumuz olacak nitelikte. Çünkü batılı ülkeler bu
konuda bir hayli yol almışken, biz daha Endüstri 4.0 kavramının
neyi temsil ettiğini dahi tam anlamıyla kavrayabilmiş değiliz.
Evet, henüz bu kavramın temsil ettiklerini tam olarak özümsememiş olabiliriz ancak çok önemli bir gerçeğin de farkındayız;
“eğitimli personele her zamankinden daha çok ihtiyacımız olacak”.
Ürettiğimiz teknolojileri, dijital yönden bir üst seviyeye taşımak
ciddi bir konu iken bu seviyeye ulaştırılan teknolojilerin yönetimi
de ayrı bir konu olacak. Halihazırdaki mekanik ağırlıklı teknolojilerden dahi yeterince faydalanamıyorken, bir üst seviyeden faydalanmayı nasıl başaracağız? Rekabet kuralları gereği bu teknolojilere geçmek zorunda kalacağımıza göre ne yapacağız?
Birçoğumuz bu süreci tamamen makineleşme olarak görüyor
ve insana dayalı iş gücü ihtiyacının ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Ancak uzmanlar, bu sürecin kendine özgü yeni istihdam
alanları yaracağına ve bu istihdam alanları için de eğitimli iş gücünün gerçekten önemli olacağına dikkat çekiyorlar. Yani yeni teknolojilerden faydalanmanın yegane yolu eğitimli personel. Dolayısıyla bu sürece hazırlık için özel bir çaba göstermeli ve iş gücünün
eğitimine yönelik çalışmalarımızı hızla arttırmalıyız.
Biz Parantez Group olarak sizlerin de bildiği gibi hiçbir zaman
sadece bir fuar organizatörü olmadık. Her zaman geliştirdiğimiz
diğer projelerle, sektörün bir paydaşı olmaya ve sektörümüze fayda sağlayacak çözümler sunmaya gayret ettik. Bence bu proje ve
çözümlerin en önemlilerinden biri Miller/Değirmenci Dergisi’ydi.
Dergimiz bugün önemli bir okuyucu kitlesine sahip. Birçok konuda okuyucularımıza güncel bilgileri ve gelişmeleri aktarabiliyor,
onların eğitimlerine bir anlamda katkı sunuyoruz.
Ancak bunun artık tek başına yeterli olmadığını düşünüyoruz.
Bu yüzden Miller/Değirmenci Dergisi olarak, eğitime yönelik yeni
bir proje üzerinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Projemiz yeterli
olgunluğa eriştiğinde, bu projenin detaylarını ve sürpriz ortaklarımızı sizlerle paylaşacağız.
Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…

Best regards,

Saygılarımla…

12

June • Haziran 2016

MILLER MAGAZINE

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

June • Haziran 2016

13

GUEST AUTHOR
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Haluk TEZCAN
Chairman of the Board - Yönetim Kurulu Başkanı
Aegean Region Flour Industrialists’ Association
Ege Un Sanayicileri Derneği (EUSD)

Making the success of Turkey
in milling sustainable
Türkiye’nin değirmencilikteki
başarısını sürdürülebilir kılma

Dear Miller Magazine Readers,

Saygıdeğer Değirmenci Dergisi okurları,

I salute all of you on behalf of EUSD Association members.

Hepinizi EUSD Derneği üyeleri adına saygıyla selamlıyorum.

Elections, terrorist incidents and shrinking exportation markets left their mark on 2015 entirely. During
this period that we went through in the shade of all of
these negativities, 4% of growth actualized in 2015 can
be considered to be a success under the current conditions. Additionally, 7,6% of growth of the agriculture
sector in the same year, in which we are a part, is another success.

Seçimler, terör olayları ve daralan ihracat pazarları, 2015 yılının bütününe damgasını vurdu. Bütün bu
olumsuzlukların gölgesinde geçirdiğimiz süreçte, yıllık
büyümenin % 4 olarak kaydedilmesi, söz konusu şartlar altında bir başarıdır. Ayrıca içerisinde yer aldığımız
tarım sektörünün, % 7,6 büyümüş olması da ayrı bir
başarıdır.

Apart from this good growth performance, we have to
bear in mind that we all need R&D, sustainable agriculture and exportation policies and human resources for
our performance to be sustainable compared to other
countries in our category. Otherwise, maintaining the
continuity of this success is a risk.

Büyüme performansımız çok iyi olmakla birlikte, kendi kategorimizdeki ülkelere kıyasla performansımızın
sürdürülür olabilmesi için hepimizin AR-GE’ye, sürdürülebilir tarım ve ihracat politikalarına ve insan kaynağına ihtiyacı olduğu da unutulmamalıdır. Aksi takdirde
bu başarı, uzun vadede kalıcılığını koruma riski oluşturmaktadır.

Problems we experience in terms of the foreign policy
and the current situation of our region may cause the
exportation market to shrink in such case we urgently
have to consider alternative markets, too. To be able to
say, as we always proudly do, that “we are the mainland
of wheat” and “we are the most successful country in
the milling industry”; obstacles and barriers towards industrial investments and production must be removed
one by one and, if necessary, they must be subject to

Dış politikada yaşadığımız sorunlar ve yakın coğrafyamızın içinde bulunduğu durum, ihracat pazarlarımızın
daralmasına neden olabilmektedir. Bu durumda alternatif pazarları da mutlaka acilen değerlendirmek zorundayız. Her zaman övünçle dile getirdiğimiz gibi bundan
sonra da “buğdayın anavatanıyız” ve “değirmencilik
endüstrisindeki en başarılı ülkeyiz” diyebilmemiz için
sanayi yatırımlarının ve üretimin önündeki engellerin,
bariyerlerin bir bir kaldırılması, gerekirse konjonktürel
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positive discrimination in some cyclical cases. This way,
our industrialists can focus on developing and growing
their business because growing industry means increasing exportation, developing Turkey and also a nation with
a high welfare.

durumlarda pozitif ayrımcılığa tabi tutulması gerekmektedir. Bu sayede un sanayicimiz sadece işini büyütmeye ve geliştirmeye odaklanabilir. Çünkü büyüyen sanayi, artan ihracat demek, büyüyen Türkiye demek, refah
seviyesi yüksek bir millet demektir.

From this perspective, we have to comply with the
Industry 4.0 revolution to be able to compete with developing countries in the world. As you all know, while
the output and quality increase in the industry with Industry 4.0, amounts of raw materials and wastes will
decrease. Rare sources such as energy and water will
not be overused and the nature and environment will be
polluted less.

Bu bakışla baktığımızda, dünyadaki gelişen ülkelerle
rekabet edebilmemiz için Endüstri 4.0 devrimine uyum
sağlayabilmemiz de kaçınılmazdır. Hepimizin bildiği gibi
Endüstri 4.0 ile birlikte, sanayide üretim miktarı ve kalite artarken hammadde ve atıklar da azalacak. Enerji ve
su gibi kıt kaynaklar gereğinden fazla kullanılmayacak,
çevre ve doğa daha az kirlenecek.

Industry 4.0 also means the decrease in the demand
for labour. However, it is also an indication that we will
need qualified, educated people, who will be able to use
technology, more and more. For this reason, we need to
look after the milling departments to lead and pave the
way for our sector with our workforce. On the other side,
we see that Turkey is both a machinery manufacturer
and importer. Most of the imported machines are computerized; however, we are experiencing problems in
terms of their use and our businesses cannot completely
benefit from the characteristics of machines. We cannot
strengthen the machines we produce through computerized software solutions and maintain the communication
between the machines. We have entered a new process
based on software and computerized machines and we
have to adapt to this process as soon as possible.
Harvesting season of 2016 has started. This year, harvest has started earlier than the previous. In 2016, it is
estimated that the yield will be close to the one acquired
in 2015 although it will not be as fertile as it was in 2015.
However, I can tell you that the product quality is better
compared to the previous year. Wheat markets around
the world are expected to have a smooth year. I wish a
fertile harvesting season which will repay your labour and
expectations.
I believe that the new Prime Minister of our country and
İzmir Representative of the Parliament, Binali YILDIRIM
will cause the targets of 2023 to be actualized by accommodating a peaceful environment in Turkey again.
I wish a fertile season for all of Miller Magazine readers.
Sincerely yours…

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Endüstri 4.0, bir yönüyle iş gücü talebinin azalması
anlamına da geliyor. Ancak bu aynı zamanda nitelikli, bilgili ve teknolojiyi kullanabilecek bireylere ihtiyacımızın artacağına da işaret etmektedir. Bu nedenle, iş
gücümüzde sektörümüzün önünü açacak olan değirmencilik bölümlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Diğer
taraftan da Türkiye’nin hem makine üreticisi hem de
ithalatçısı olduğunu görüyoruz. İthal edilen makinelerin
çoğu bilgisayar kontrollü, ancak bunların kullanılmasında sıkıntılar yaşanıyor ve işletmelerimiz makinelerin özelliklerinden tam olarak yararlanamıyorlar. Kendi
ürettiklerimizi de bilgisayar temelli yazılımlarla yeterince
güçlendiremiyor, makinelerin kendi aralarındaki iletişimini sağlayamıyoruz. Yazılım ve bilgisayar kontrollü
yeni bir sürece girmiş bulunmaktayız ve bu sürece en
kısa sürede uyum sağlamalıyız.
2016 yılı hasat sezonuna girmiş bulunmaktayız. Bu
yıl, hasat geçen yıllara göre erken başladı. Bölgemizde, 2016 yılı buğday rekoltesinin 2015 yılı kadar verimli
olmasa da, ona yakın olacağı tahmin edilmektedir. Ancak hasattaki ürün kalitesinin geçen yıldan daha güzel
olduğunu söyleyebilirim. Dünya genelindeki buğday
piyasalarının da genel olarak sorunsuz olduğu tahmin
ediliyor. Dileğim, beklentilerimizin karşılığını alabildiğimiz, emeklerimizin bereketli olduğu bir hasat sezonu
geçirmemizdir.
Ülkemizin yeni Başbakanı ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali YILDIRIM’la, Türkiye’nin tekrar huzur iklimine
kavuşarak 2023 hedeflerine yürüyeceğine inanıyorum.
Bütün Değirmenci Dergisi okurlarının, bol bereketli
bir dönem geçirmesini temenni ediyorum.
Saygılarımla…
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İsmail KEMALOĞLU, President of TMO again
..........................................................................................................................

İsmail KEMALOĞLU, yeniden TMO Başkanı
After 7 years of break, İsmail KEMALOĞLU, was assigned as the General Manager and Board
Chairman of Soil Products Office (TMO).
İsmail KEMALOĞLU, yedi yıl aradan sonra yeniden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
İsmail KEMALOĞLU was assigned
to the duty of the General Manager
and Board Chairman of Soil Products
Office on 20 May 2016 with the legal
decision published in the 29717 numbered Official Gazette.
KEMALOĞLU, who was welcomed
with a crowded group consisting of
TMO unit chiefs, managers of institutions and organizations and TMP
personnel, accepted his congrats by
hosting for his visitors at his office.
KEMALOĞLU, who took his duty of General Manager
and Board Chairman from the previous General Manager
Ayhan KARAYAMA, said ‘‘I have been assigned as the
TMO General Manager after 7 years of break. A very busy
period is waiting us with the start of harvesting season.
Office personnel have always worked very hard, and have
a hardworking habit. I hope we have many accomplishments together. Congrats to all of us.’’

WHO IS İSMAİL KEMALOĞLU?
İsmail KEMALOĞLU who was born in Giresun in 1967,
graduated from Ankara University Faculty of Political Sciences Department of Public Administration in 1991. He
started his active duty as Deputy Auditor Applicant at the
Court of Accounts in 1992 and had the Head Auditor title.
He worked as Adviser of Prime Minister from the end of
2002 until June 2003. Kemaloğlu, who was assigned as
the General Vice President and Board Membership of Soil
Products Office in 2003, was brought to the position of the
General Manager and Board Chairman of Soil Products Office in 2005. He resigned from the public body at the end
of the year 2008 and was a senior executive at a private
sector institution which was active in the field of food, agriculture and livestock between the years 2009-2013. In the
same period, he took place at MUSIAD Food, Agriculture
and Livestock Sector Organisation’s Management Team.
Kemaloğlu, previous to being assigned to the presidency of
TMO, worked as the General Manager and Board Chairman
of Meat and Milk Authority and as the Deputy Secretary at
the Ministry of Food, Agriculture and Livestock.
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel
Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, 20 Mayıs 2016 tarihli ve 29717 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan kararname ile İsmail KEMALOĞLU
atandı.
TMO birim amirleri, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarının
yöneticileri ile TMO personelinden oluşan kalabalık bir heyet
tarafından TMO binası önünde
karşılanan KEMALOĞLU, makamında ziyaretçilerini ağırlayarak tebrikleri kabul etti.
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bir
önceki Genel Müdür Ayhan KARAYAMA'dan devralan
KEMALOĞLU, “Yaklaşık 7 yıl aradan sonra kısmet oldu
yeniden TMO Genel Müdürü olarak göreve geldik. Başlayan hasat süreci ile birlikte yoğun bir çalışma temposu bizi
bekliyor. Ofis personeli her zaman çok yoğun çalışmıştır,
çalışkan bir yapıya sahiptir. İnşallah hep birlikte çok güzel
işlere imza atacağız. Hepimiz için hayırlı olsun.” dedi.

İSMAİL KEMALOĞLU KİMDİR?
1967 yılında Giresun'da doğan İsmail KEMALOĞLU, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılında Sayıştay
Başkanlığında Denetçi Yardımcısı Adayı olarak göreve başladı ve Baş Denetçi unvanını aldı. 2002 yılı sonundan itibaren
2003 yılı Haziran ayına kadar Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. 2003 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür
Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Kemaloğlu,
2005 yılında da Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve
Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. 2008 yılı sonunda kamu
kurumundan istifa etti ve 2009-2013 yılları arasında gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren özel bir sektör
kuruluşunda üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı dönemde MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu yönetim grubunda görev aldı. Kemaloğlu, TMO Başkanlığına atanmadan
önce bir süre Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Başkanı olarak, bir süre de Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.
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Bekir Bağış, President of (ÇUSD) :
“Wheat cultivation in Cukurova has decreased 15 percent”
.........................................................................................................................

(ÇUSD) Başkanı Bekir Bağış:
“Çukurova'da buğday ekimi yüzde 15 azaldı”
Bekir Bağış, President of Cukurova Flour Industrialists Association, has met with members for situation assessment before harvest. Bagis, in the assessment meeting, said that wheat cultivation in
Cukurova has decreased 15 percent.
Çukurova Un Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Bağış, hasat öncesi durum değerlendirmesi için
dernek üyeleriyle bir araya geldi. Bağış, değerlendirme toplantısında Çukurova’da buğday ekiminin
yüzde 15 azaldığını söyledi.
Cukurova Flour Industrialists Association Board of Director and members has made a situation assessment
in a meeting before 2016/17 wheat harvest season. Association President Bekir Bağış said that annual wheat
cultivation is 18 million tons and 18% of this production has met by Cukurova. Bağış, expressing that wheat
production of this year is 15% less than the last year,
said that climatic conditions are hotter and drier compared to normal conditions and therefore the yield of the
not-watered wheats have reduced.
Bekir bağış indicated that the wheat yield of the unit
areas 275 kg in Turkey, but world average is approximately 250 kg. “Wheat yield of unit area in Cukurova’s
fertile lands is approximately 45-500 kg. In case of
drought during harvest period, there will not be a big
decrease in terms of quality. Flour factories in Cukurova
take flour from the other regions of Turkey as well and
TMO makes stock in Cukurova during last two years.
This situation facilitates wheat supply by the flour factories and protein-based wheat collection by TMO is a
correct practice.”

EXCESS CAPACITY AND CONCRETION
One of the most important problems of the flour sector is excess capacity and the other problem is the
ongoing concretion over the years, which is realized
on fertile lands. Bağış expressed the measures to be
taken for solving this problem: “The biggest indicator
of this ongoing problem is land for sale plates standing on the middle of the fields where wheat, potatoes,
corn and other many products are planted. Alternatively to the E-5 land route passing through city centre,
this problem can be solved with a double highway that
will be built in infertile lands located in the north of the
highway. “

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Çukurova Un Sanayicileri Derneği’nin yönetim kurulu ve üyeleri, 2016/17 sezonu buğday hasadı öncesinde
bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda
konuşan Dernek Başkanı Bekir Bağış, Türkiye'de buğday
üretiminin yıllık 18 milyon ton olduğunu hatırlattı ve bunun
yüzde 8'ini Çukurova'nın karşıladığını dile getirdi. Bu yıl
Çukurova'da geçen yıla göre buğday ekiminin yüzde 15
daha az olduğunu aktaran Bağış, iklim koşullarının da normalden daha sıcak ve kurak olduğunu, dolayısıyla sulanmayan buğdayların verimde düşüşe yol açacağını belirtti.
Türkiye genelinde birim alandan alınan buğday veriminin
275 kg, dünya ortalamasının ise 250 kg civarında olduğunu
dile getiren Bekir Bağış, Çukurova’nın verimli arazilerinde birim
alandan alınan verimin ise 450-500 kg civarında olduğunu hatırlattı. Hasat dönemi yağmur yağmaması halinde kalitede çok
düşüş olmayacağını da vurgulayan Bağış, Çukurova’da bulunan un fabrikalarının Türkiye’nin diğer bölgelerinden de ürün
aldığını, TMO’nun son 2 yıldır Çukurova’da stok yaptığını dile
getirdi. Bu durumun un fabrikalarının buğday teminini kolaylaştırdığını söyleyen Bağış, TMO’nun proteine dayalı buğday
alımı yapmasının da yerinde bir uygulama olduğunu ifade etti.

KAPASİTE FAZLASI VE BETONLAŞMA
Un sektörünün en büyük sorunlarından bir tanesinin
kapasite fazlası olduğunun altını çizen Başkan Bağış, bir
diğer sorun olarak da yıllar boyunca süregelen beton yapılaşmanın verimli araziler üzerinde gerçekleşmesi olduğunu belirtti. Bağış, bu sorunun çözümü için yapılması
gerekenleri şu şekilde açıkladı: “Buğday, patates, mısır
ve daha birçok ürünün yetiştirildiği tarlaların ortasına
dikilen satılık arsa levhaları, verimli arazilerin azalmaya
devam ettiğinin en büyük göstergesi. Şehir merkezinden
geçen E-5 karayoluna alternatif olarak, otoyolun kuzeyinde bulunan verimsiz arazilere yapılacak duble yol ile
bu sorunun üstesinden gelinebilir.”
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New grain terminal
for Kansas
.................................................

Kansas için yeni
buğday terminali
CHS and MKC is planning to build and operate grain storage and loading facility in Milan, Kansas.
The facility is going to have 7 million bushels of storage capacity.
CHS ve MKC, Kansas'ın Milan bölgesinde tahıl deposu ve yükleme tesisi inşa etmeyi ve çalıştırmayı
planlıyor. Tesis, 7 milyon kile (bushel) depolama kapasitesine sahip olacak.
CHS and MKC, a full-service farm cooperative offering a complete line of products, programs and services
throughout Kansas, announce plans to officially build and
operate a high-speed rail-shuttle grain storage and loading facility in Milan, Kan. Plans for the facility include 7
million bushels of storage including upright and flat storage with receiving capacity of 100,000 bushels per hour
by way of trucks. Rail load-out capacity will be in excess of 80,000 bushels per hour and will include a circle
rail track capable of holding 120 railcars in addition to
mainline locomotives with access to the BNSF. Work on
the project is expected to begin in May, with an anticipated completion date of May 31, 2017, weather permitting. The site is approximately 8 miles south of Conway
Springs and 6 miles east of Argonia.
“CHS is excited to continue to expand state-of-theart grain operations in the region with our partners
at MKC,” says Mike Johnston, senior vice president,
CHS. ”This new project is a great example of how cooperative relationships, like the valuable one between
CHS and MKC, demonstrate our collective commitment to providing access to all markets for producers’
commodities.”
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Kansas genelinde bütünsel bir ürün, program ve hizmet
hattı sunan tam teşekküllü bir çiftlik kooperatifi olan CHS
ve MKC, Kansas’ın Milan bölgesinde yüksek hızlı ray sistemiyle çalıştırılacak tohum depolama ve yükleme tesisini
kurmayı ve işletmeyi planladığını resmi olarak duyurdu.
Tesis planları, kamyonlar aracılığıyla saatte 100.000 kile
(bushel) alım kapasiteli dik ve düz depolama alanlarıyla
birlikte 7 milyon kile depolama alanını içeriyor. Yeni depolama alanının demiryolu yükleme kapasitesi saatte
80.000 kileyi aşacak ve BNSF'ye erişimi olan ana hat
lokomotiflerine ek olarak 120 vagon kapasiteli bir demiryolunu da içerecek. Mayıs ayında başlanması beklenen
projenin, hava koşullarının uygun olması durumunda 31
Mayıs 2017 tarihinde bitirilmesi öngörülüyor. Proje alanı,
Conway Spring’in 8 mil uzaklığında ve doğu Argonia'ya 6
mil mesafede yer alıyor.
“CHS olarak, MKC'deki partnerlerimizle birlikte tahıl
operasyonlarında en ileri teknolojileri geliştirmeye devam
etmekten dolayı heyecan duyuyoruz” diyen CHS Başkan
Yardımcısı Mike Johnston, şunları ekliyor: “Bu yeni proje,
CHS ve MKC arasındaki değerdeki gibi işbirliği ilişkilerinin, üreticilerin bütün pazarlara erişimini sağlama noktasındaki ortak kararlılığımızın göstergesidir.”
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New gene-detecting
technology could lead
to 'super wheat'
.................................................

Yeni gen algılama teknolojisi
'süper buğday'ı yaratabilir
Scientists at the John Innes Centre (JIC) and The Sainsbury Laboratory (TSL) announced that they
have pioneered a new gene-detecting technology which, if deployed correctly, could lead to the
creation of a new elite variety of wheat with durable resistance to disease.
John Innes Center (JIC) ve The Sainsbury Laboratory (TSL)'deki bilim insanları, doğru şekilde konumlandırıldığında, hastalıklara karşı dirence sahip yeni bir elit buğday çeşidi üretimini sağlayabilecek gen algılama teknolojisinin öncüsü olduklarını duyurdu.
Working with fellow scientists at TSL, Brande Wulff
from the JIC developed a new technology called ‘MutRenSeq’ which accurately pinpoints the location of disease resistance genes in large plant genomes and which
has reduced the time it takes to clone these genes in
wheat from five to 10 years down to just two. Effective
use of these resistance genes in wheat could increase
global yields and vastly reduce the need for agro-chemical applications. A resistance gene acts like a simple lock
keeping the pathogen from infecting the plant. Over time,
as many breeders and growers have found, pathogens
can adapt to overcome an individual resistance gene
and infect the plant. A stack of multiple genes acts like
a multi-lever lock, making it much harder for new pathogens to evade the crop’s defenses.
“The challenge has always been finding enough resistance genes to create an effective multi-gene ‘stack’
against virulent pathogens like wheat stem rust and
wheat yellow rust which, if left unchallenged, can decimate crops across the world. With the advent of this new
technology, the development of a new variety of wheat
with strong resistance to one or more of these pathogens
is now within reach,” Wulff said.

22

June • Haziran 2016

JIC'ten Brande Wulf, TSL'deki bilim insanlarıyla birlikte çalışarak büyük bitki genomlarında hastalığa dirençli
genlerin lokasyonlarını doğru olarak saptayan, bu genleri buğdayda klonlamak için gereken 5 ila 10 yılı sadece 2
yıla düşüren ve "MutRenSeq" adı verilen yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu direnç genlerinin buğday için etkili kullanımı, küresel verimi yükseltebilir ve tarımda kimyasal
uygulamalara duyulan ihtiyacı büyük oranda azaltabilir.
Bir direnç geni, patojeni infektan bitkiden uzak tutarak
basit bir kilit gibi işlev gösteriyor. Zaman içerisinde, birçok besici ve çiftçinin keşfettiği gibi patojenler bir direnç
genine baskın gelip bitkiyi enfekte edebilir. Birden fazla
genden meydana gelen bir yığın çok seviyeli kilitler gibi
çalışıp, mahsulün savunmasını açmayı patojenler için
daha da güçleştiriyorlar.
Wulff, konuyla ilgili şunu dile getiriyor: “Asıl zorluk, her
zaman yeteri kadar dirençli genler bularak, buğday sapı
pası ve buğday sarı pası gibi, önlem alınmadığında dünya genelinde mahsulün büyük kısmını yok edebilecek
zararlı patojenlere karşı etkili çoklu gen yığını yaratmak.
Bu yeni teknolojiyle, bu patojenlerin bir veya birden fazlasına karşı güçlü direnç gösteren yeni buğday çeşidinin
gelişmesi artık mümkün”.
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The Morocco Declaration
recommends global pulses
production increase by 20%
.................................................

Fas Deklarasyonu
küresel bakliyat üretiminin
%20 artmasını öneriyor
2016 International Conference on Pulses for Health, Nutrition and Sustainable Agriculture in Drylands was held in Marrakesh between April 18 and 20. During the Conference, The Morocco Declaration which recommends increasing global pulses production by 20% was adopted.
Drylands’daki Sağlık, Beslenme ve Sürdürülebilir Tarım için 2016 Uluslararası Bakliyat Konferansı,
18-20 Nisan tarihleri arasında Marakeş'te düzenlendi. Konferans esnasında, küresel bakliyat üretiminin %20 artmasını öneren Fas Deklarasyonu kabul edildi.
The “Morocco Declaration on Pulses as Solutions to
Food and Nutrition Security, Agricultural Sustainability and
Climate Change Adaptation” was adopted in the first week
of May 2016 by the over 400 participants of the 2016 International Conference on Pulses for Health, Nutrition and
Sustainable Agriculture in Drylands, held in Marrakesh, April
18-20. The conference gathered world science experts to
find a path forward for boosting pulses production in developing countries through measures in science, research
for development investments, policy and markets. The Morocco Declaration which was adopted during the Conference recommends increasing global pulses production by
20% from the current level by 2030 through closing the
yield gaps, expansion in new niches that include intensification of rice fallows with pulses, and short season windows
in existing intensive cropping systems; it also reaffirms the
need for partnerships amongst countries in scientific and
technical arenas. The Morocco Declaration also recognizes
that pulses production has significantly lagged behind the
rising demand in the developing world in spite of many
benefits of pulses, which are a win-win for people and the
environment – healthier soils, low carbon and water footprints, and greater household nutritional security, while also
generating extra income for farmers.
The Morocco Declaration was drafted and endorsed with
participation from the Ministry of Agriculture and Fisheries of
the Kingdom of Morocco, the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Institut National
de la Recherche Agronomique-Morocco, OCP-Foundation,
the Institute of Agronomy and Veterinary Science, The International Fund for Agricultural Development (IFAD), the Food
and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations and
the CGIAR Research Program on Grain Legumes.
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“Gıda ve Beslenme Güvenliği, Tarımsal Sürdürülebilirlik ve
İklim Değişikliği Adaptasyonuna Çözüm Olarak Fas Bakliyat Deklarasyonu”, 18-20 Nisan'da Marakeş'te düzenlenen
Sağlık, Beslenme ve Sürdürülebilir Tarım için 2016 Uluslararası Bakliyat Konferansı’nın 400'ün üstündeki katılımcısı
tarafından Mayıs 2016'nın ilk haftasında kabul edildi. Konferansta, dünya bilim uzmanları kalkınma yaptırımları, politika
ve pazarlar için araştırma ve bilimdeki tedbirler vasıtasıyla
gelişmekte olan ülkelerdeki bakliyat üretimini arttırmak ve
ileri bir yol bulmak için bir araya geldi.
Konferans esnasında kabul edilen Fas Deklarasyonu, küresel bakliyat üretimindeki mevcut seviyenin, verim açıklarının kapatılması yoluyla 2030 yılına kadar yüzde 20 oranında
arttırılmasını öneriyor. Bunun için önerilen yöntem ise nadasa bırakılan pirinç alanlarının bakliyatla kuvvetlendirilmesi ve
kısa dönem aralıklı mevcut yoğunlaştırılmış ürün yetiştirme
sistemlerini kapsayan yeni uygun yerlerinin açılması. Aynı
zamanda bilimsel ve teknik arenalarda, ülkeler arasında işbirliği yapılması gerektiği de bir kez daha teyit edildi.
Fas Deklarasyonu, bakliyatın bir yandan çiftçiler için ek
gelir sağlarken bir yandan da sağlıklı topraklar, düşük karbon ve su ayak izi ve de hanehalkı için büyük gıda güvenliği
gibi insan ve çevre için kazan-kazan prensibine dayalı birçok avantaja sahip olduğunu; ancak buna rağmen, bakliyat
üretiminin, gelişmekte olan ülkelerdeki artan talebin önemli
ölçüde gerisinde kaldığını kabul ediyor.
Fas Deklarasyonu; Fas Krallığı Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı,
Kurak Bölgelerde Tarımsal Araştırmalar Uluslararası Merkezi
(ICARDA), Ulusal Fas-Agronomi Araştırmaları, OCP-Kuruluşu,
Agronomi ve Veterinerlik Hizmeti Enstitüsü, Tarımsal Gelişim
için Uluslararası Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ve CGIAR Baklagil Tohumu Araştırma
Programı'ın katılımlarıyla tasarlandı ve onaylandı.
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Award-winning innovation from Eye-Grain Aps
.................................................

Eye-Grain Aps’den
ödüllü inovasyon
Eye-Grain Aps won the Innovation Award at a show in Thailand for its new Ozonators. The new
Ozonation technology makes it possible for flour mills, feed mills, and any grain storage facility to
efficiently combat all types of infestation with a 100% termination result.
Eye-Grain Aps yeni ozonatörleriyle Tayland’daki bir etkinlikte İnovasyon Ödülü kazandı. Eye-Grain
Aps’in yeni ozonatör teknolojisi; un değirmenleri, yem değirmenleri ve tahıl depolama tesislerinde
böceklenmeyle %100 sonuç sağlayan mücadeleyi mümkün kılıyor. Bu yeni teknoloji 2017 yılında
İDMA Fuarı’nda da sergilenecek.
Eye-Grain Aps, being among the leading frontiers in
research and development of practical application of
the Ozonation technology, won the prestigious Innovation Award at a recent show in Thailand for a serious of
new Ozonators, which will also be demonstrated at the
IDMA show in Istanbul in 2017. Ozonation is now made
practically available to combat unwanted biologic activity
in stored crops. Due to resistance the current fumigation technology is no longer efficient, but the new Ozonation technology makes it possible for flour mills, feed
mills, and any grain storage facility to efficiently combat
all types of infestation with a 100% termination result.
Hence, Ozonation has the potential to replace traditional
fumigation, such as phosphine, with many advantages
and benefits; in general, Ozonation can be used for preventive sterilization of storage bins in flour mills, feed
mills and grain bins. In addition, the method can be used
for sterilizing processing cells in flour mills during operation. Compared to Phosphine fumigation the Ozonation
is much safer for labor staff to work with, and it is more
economical.
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Ozonlama teknolojisi, pratik uygulamalarının araştırılması
ve geliştirilmesinde önde gelen isimlerden olan Eye-Grain
Aps, yeni ozonatörleriyle yakın zamanda Tayland’da gerçekleşen bir etkinlikte İnovasyon Ödülü kazandı. Söz konusu
ozonatörler aynı zamanda 2017 yılında İstanbul’daki İDMA
Fuarı’nda da sergilenecek. Firmanın açıklamasına göre,
ozonlama, depolanmış ürünlerde istenmeyen biyolojik aktiviteler için uygulamalı olarak kullanılabiliyor. Oluşan direnç
dolayısıyla mevcut fugimasyon teknolojisinin artık fazla etkili
olmadığı görüşü hakim; ancak yeni ozonlama teknolojisi un
değirmenleri, yem değirmenleri ve her hangi bir depolama
tesisinde böceklenmeyle %100 sonuç sağlayan bir mücadele sunuyor. Bu yüzden, ozonlama birçok avantajı ve
faydasıyla fosfin gibi geleneksel fugimasyon yöntemlerinin
yerini alabilir. Genel olarak ozonlama un değirmenleri, yem
değirmenleri ve tahıl depolarındaki önleyici sterilizasyon için
kullanılabilir. Buna ek olarak, bu metot un değirmenlerinde operasyon sırasında proses hücrelerini sterilize etmek
için kullanılabilir. Ayrıca işçilerin fosfin fugimasyonuna göre
ozonlama yöntemiyle daha güvenli ve ekonomik bir şekilde
çalışabileceği de belirtiliyor.
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Imas expands
projects with Viteral
in feed industry
.................................................

İmaş, Viteral’le
yem sektöründeki
projelerini arttırıyor
Imas Machinery, one of the leading companies in milling industry, is delivering two more projects
through its newest brand Viteral which operates in feed machinery and equipment industry.
Değirmencilik sektörünün öncü markalarından İmaş Makine, hayvan yemi makine ve ekipmanları
sektöründe faaliyet gösteren en genç markası Viteral ile iki projeyi daha teslim etmeye hazırlanıyor.
Being one of the leading brands in turn key milling systems, Imas Machinery continues to increase its projects
in feed industry through its Viteral brand. The company is
being prepared for delivering two more feed plants with
20 and 25 tonnes/hours capacity and with Viteral brand
in 2016. The announcement of the company states as
follows: “We, as Imas Machinery, are carrying out large
feed plant projects in Turkey or abroad through our Viteral
brand with the experience we gained through Milleral, our
powerful brand in milling industry. We turn Viteral feed
plant machines that we produced with high technology
into efficient plants with a flawless engineering approach,
and add value to our customers.”

Anahtar teslimi değirmen sistemleri konusunda dünyanın öncü markaları arasında yer alan İmaş Makine, Viteral markasıyla yem sektöründeki projelerini de arttırmaya
devam ediyor. Firma, 2016 yılında Viteral markalı 20 ve
25 ton/saat kapasiteli iki yem tesisini daha teslim etmeye
hazırlanıyor.
Firmadan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer
veriliyor: “İmaş Makine olarak değirmencilik sektöründeki güçlü markamız Milleral’den edindiğimiz tecrübe
ile Türkiye’de ve yurtdışında büyük yem tesisi projelerine Viteral markamızla imza atıyoruz. Yüksek teknoloji ile
ürettiğimiz Viteral yem tesisi makinelerini, kusursuz mühendislik yaklaşımımızla verimli tesislere dönüştürüyor ve
müşterilerimize değer katıyoruz.”

FAST AND COMPLETE SOLUTIONS
Imas Machinery is assertive about responding all the
requirements of its customers in a fast and accurate way,
ranging from machinery and equipment production which
is essential for a feed mill and automatic control systems
to process design and after sales training and services.
Making statements as follows: “Through GFFC 2016
– 5th Global Feed & Food Congress and Victam Asia
2016 Exhibition which we participated in 2016, we took
our place among the leading companies in feed indus-

28

June • Haziran 2016

HIZLI VE EKSİKSİZ ÇÖZÜMLER
İmaş, bir yem tesisi için gerekli olan makine ve ekipman üretiminden otomatik kontrol sistemlerine, süreç tasarımından satış sonrası eğitim ve servis hizmetine kadar
müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını, hızlı ve eksiksiz şekilde
çözmek konusunda iddialı.
“2016 yılı içerisinde boy gösterdiğimiz GFFC 20165. Dünya Yem ve Gıda Kongresi ve Victam Asia 2016
Fuarı ile yem sektörünün önde gelen firmaları arasındaki
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try and the interest of the sector shows that we are on
the right track. We work harder with this awareness”,
the company officials also states about the two significant projects to be delivered in 2016: “As Viteral, we
are proud to deliver two projects, one with 25 tonnes/
hour capacity for Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri A.Ş.
and the other with 20 tonnes/hour for Koçlar Yem A.Ş.,
with high technology machines and flawless engineering
approach.
We consider sustainable growth and innovation as basic principles in the sectors that we operate as Imas Machine with the power of Ittifak Holding, and we take firm
steps toward our targets in parallel with the development
and exports targets of our country.”

yerimizi aldık ve sektörün gösterdiği ilgi de doğru yolda
olduğumuzu gösteriyor. Bu bilinçle çok daha fazla çalışıyoruz.” şeklinde açıklama yapan firma yetkilileri, 2016 yılında teslim edilmesi planlanan iki önemli proje hakkında
da şunları aktarıyorlar: “Viteral olarak Selet Entegre Et ve
Süt Ürünleri A.Ş. için 25 ton/saat’lik ve Koçlar Yem A.Ş.
için ise 20 ton/saat’lik iki projeyi yüksek teknoloji ürünü
makineler ve kusursuz sistem mühendisliği yaklaşımlarımızla teslim edecek olmanın gururunu yaşıyoruz.
İttifak Holding’in gücüyle İmaş Makine olarak faaliyet
gösterdiğimiz sektörlerde, sürdürülebilir büyüme ve inovasyonu temel prensipler olarak kabul ediyor, ülkemizin
gelişim ve ihracat hedeflerine paralel olarak, hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.”

An Award to Norm Cıvata
from the Ministry of Science, Industry and Technology
.........................................................................................................................

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
Norm Cıvata’ya ödül
Norm Cıvata which is the locomotive company of Norm
Group placed among Europe’s first five manufacturers and is
the leader in Turkey with the connectors’ innovative approach
and experienced product development basis; was granted the
third prize in the ‘’Large Scale Management R&D’’ category
within the scope of the Productivity Projects competition organized by the Ministry of Science-Industry and Technology.
In scope of 2016 Productivity Week, at the event taking place in Ankara Ato Congresium Convention Center,
Norm Cıvata accepted its award from the Ministry of Science, Industry and Technology and was evaluated with
‘’Productivity Increase Project with Dynamic Optimization in Heat Treatment Furnaces’’.
Norm Cıvata, carrying on its activity in Izmır Ataturk Organized Industry and Salihli Organized Industry , and its R&D
president Umut Ince who has declared that they have been
carrying on their activities in scope
process improvement and development that decreases the unit
production costs and increases
the final productivity quality as
part of R&D strategy, has also explained their purposes of the most
efficient use the heat treatment
furnaces, increasing the production capacity, decreasing of the
unnecessary energy consumption
and decreasing the responsible
personnel’s work load and stress
with this Project.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Bağlantı elemanları üretiminde uyguladığı yenilikçi yaklaşım ve deneyimli ürün geliştirme altyapısıyla Türkiye’de
lider, Avrupa’nın ilk beş üreticisi arasında yer alan Norm
Grubu’nun lokomotif şirketi Norm Cıvata; Bilim- Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik
Projeleri yarışması kapsamında “Büyük Ölçekli İşletme
Ar-Ge” kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.
2016 Verimlilik Haftası kapsamında Ankara Ato Congresium Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törende ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık’tan alan Norm
Cıvata proje gurubu, “Isıl İşlem Fırınlarında Dinamik Optimizasyon ile Verimlilik Artışı Projesi” ile değerlendirildi.
İzmir Atatürk Organize Sanayi ve Salihli Organize
Sanayi’de faaliyetlerini sürdüren Norm Cıvata’nın, Ar-Ge
stratejisi kapsamında birim üretim maliyetlerini düşüren,
verimliliği ve nihai ürün kalitesini artıran süreç iyileştirme ve geliştirme kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden
Norm Cıvata Ar-Ge
Müdürü Umut İnce, bu
proje ile ısıl işlem fırınlarının en etkin şekilde
kullanılması, üretim kapasitesinin arttırılması,
gereksiz enerji tüketiminin azaltılması ve görevli
personelin iş yükünün
ve stresinin azaltılmasını
amaçladıklarını belirtti.
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There is no time
to lose in digitalization
.................................................

Dijitalleşme konusunda
kaybedecek vakit yok
The novelties that will be brought into the business world by the 4th Industrial Revolution which is
considered as the start of radical changes in world economy have been examined in Industry 4.0
Turkey Forum which was held in Istanbul. The forum has emphasized that the new industrial revolution is estimated to increase employment by 6 per cent and that the business world has no time
to lose in terms of digitalization.
Dünya ekonomisinde radikal değişimlerin başlangıcı olarak kabul edilen 4. Sanayi Devrimi’nin iş
dünyasına getireceği yenilikler İstanbul’da düzenlenen Endüstri 4.0 Türkiye Forumu’nda ele alındı.
Yeni sanayi devriminin istihdamı yüzde 6’dan fazla artırmasının beklendiği ve iş dünyasının dijitalleşme konusunda kaybedecek vaktinin olmadığı düzenlenen forumda vurgulandı.
Industry 4.0 Turkey Forum organized by Digital Transformation Association was held at Kadir Has University,
Istanbul. Forum brought together many academicians
and private sector representatives and the road map to
become a part of digitalized world was drawn.
Digital Transformation Association Chair Ismail Hakki Polat
made the opening speech and he stated that the new industrial revolution will bring enormous changes in business and
social world. Polat has considered the 4th Industrial Revolution as a wave of digital transformation and he stated that the
impacts of this change will be felt more in the coming years.

LET US LEAVE THE CONCERN BEHIND THAT
THERE WILL BE NO NEED FOR HUMAN
IN FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Siemens Turkey Executive Board Member Ali Riza Ersoy
made a speech in Industry 4.0 Turkey Forum and he made
clear statements about the issues wondered by businesses. Ersoy mentioned that the human factor will have more
importance in the new industrial revolution which is named
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Dijital Dönüşüm Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen Endüstri 4.0 Türkiye Forumu, Kadir Has
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Çok sayıda akademisyeni ve özel sektör temsilcisini buluşturan forumda dijitalleşen dünyanın bir parçası olabilmenin yol haritası çizildi.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Dijital Dönüşüm
Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, yeni sanayi devriminin iş ve sosyal yaşamda büyük değişimler getireceğini
belirtti. 4. Sanayi Devrimi’ni dijital dönüşümün büyük bir
dalgası olarak gören Polat, ilerleyen yıllarda bu değişimin etkilerinin daha fazla hissedileceğini dile getirdi.

“4. SANAYİ DEVRİMİ’NDE İNSANA İHTİYAÇ
KALMAYACAĞI ENDİŞESİNDEN KURTULALIM”
Endüstri 4.0 Türkiye Forumu’nda konuşan Siemens Türkiye İcra Kurul Üyesi Ali Rıza Ersoy, işletmelerin en çok merak
ettiği konulara açıklık getirdi. Makineler çağı olarak adlandırılan yeni sanayi devriminde insan unsurunun daha fazla
önem kazanacağını belirten Ersoy, fabrikaların robotlaşacağı ve insana ihtiyaç kalmayacağı endişesinden kurtulmamız

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

June • Haziran 2016

31

NEWS • HABER

as the age of machines; and he said that the concern that
factories will become robotized and there will be no need
for humans should be left back. Ersoy said: "Industry 4.0
signals a period where the machines will be in interaction
with each other. We are not meeting with the machines for
the first time, but we will experience a period in which the
machines will be so effective during the production process. The fear that employment will decrease should be
replaced with trust. Because the 4th Industrial Revolution
is a process planned to be constructed within the next
20 years and even Germany emphasizes that employment
will be increased by 6 percent with this revolution. Human
power will be needed in the next period in order to design
and program the machines and to create their algorithms.
Therefore, this revolution will also be a source of employment just as other revolutions."

28 BILLION OF THINGS WILL
BE CONNECTED TO INTERNET
Ersoy has defined Industry 4.0 as the digitalization of
industry and he said that by 2020, 28 billion things will
become connected to Internet. He has also stated that
the giant data and information will direct the companies
to cloud storage more and 35 percent of businesses will
use cloud storage systems.

A CHANCE OF 5-8 % GROWTH FOR TURKEY
Ersoy has indicated that if the required planning are done
properly, then Turkey will be able to catch up with this revolution in a few years, when compared with the missing ones.
Ersoy continued: "Countries, as well as companies, have to
consider passing to 4.0 system. Germany plans to realize
this revolution in 20 years, and Turkey has to complete this
process within 30 years latest. Staying 3-5 years behind Germany is not a big loss or a gap that could not be closed. But
we need to take faster steps on it. These steps may provide
us opportunities to gain 8 % growth chance in economy."
Ersoy has mentioned that Ministry of Industry had been
working on transition to Industry 4.0 by removing the barriers in legislation and he has also added that the infrastructure to be established will be the base of 5.0 and even 6.0.
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gerektiğine değindi. Ersoy, “Endüstri 4.0 makinelerin birbiri
ile iletişimde olacağı bir döneme işaret ediyor. Makinelerle
ilk defa tanışmayacağız ancak üretim sürecinde makinelerin
bu kadar etkili olacağı bir dönemi ilk kez yaşayacağız. Burada istihdamın azalacağı korkusu yerini güvene bırakmalı.
Çünkü bahsettiğimiz 4. Sanayi Devrimi, 20 yıl içinde oluşumu tamamlanması planlanan bir süreç ve Almanya dahi bu
devrimle istihdamın yüzde 6 artacağına vurgu yapıyor. Yeni
dönemde makineleri tasarlayacak, programlayacak, algoritmalarını oluşturacak insan gücüne de ihtiyaç olacak. Bu
nedenle diğer sanayi devrimlerinde olduğu gibi bu devrim
de bir istihdam kaynağı olacak.” diye konuştu.

28 MİLYAR NESNE İNTERNETE
BAĞLI HALE GELECEK
Endüstri 4.0’ı kısaca sanayinin dijitalleşmesi olarak tanımlayan Ersoy, 2020 yılına kadar 28 milyar nesnenin
internete bağlı hale geleceğini belirtti. Oluşacak büyük
verinin ve üretilen bilgilerin şirketleri bulut depolamaya
daha fazla yönlendireceğini ve işletmelerin yüzde 35’inin
bulut depolama sistemlerini kullanacağını ifade etti.

TÜRKİYE İÇİN %5 İLA 8 ARASINDA
BİR BÜYÜME ŞANSI
Ersoy, gerekli planlamaların hızlıca yapılması ile
Türkiye’nin diğer sanayi devrimlerinde kaçırdığı uzun yıllara nazaran bu kez devrimi sadece birkaç yıl gerisinden
yakalayabileceğini belirtti. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şirketler kadar ülkelerin de 4.0 sistemine geçmesinin
konuşulması gerekiyor. Almanya 20 yılda bu devrimi gerçekleştirmeyi planlarken Türkiye’nin en geç 30 yıl içinde
süreci tamamlaması lazım. Almanya’nın 3-5 yıl gerisinde
kalmamız, büyük bir kayıp ya da kapatılamayacak bir açık
değil. Ancak bunun için hızlı adımlar atmamız gerekiyor.
Bu adımlar ekonomide yüzde 5 ila 8 arasında bir büyüme
şansı yakalayabilmemize fırsatlar sunabilir.”
Endüstri 4.0’a geçiş konusunda Sanayi Bakanlığı’nın
mevzuattaki engelleri kaldırmak için çalışmalar yaptığını kaydeden Ersoy, bugünden oluşturulacak altyapının
4.0’dan sonra gelecek 5.0, hatta 6.0’ın da altyapısını
oluşturacağını kaydetti.
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Grain suppliers and buyers meet
at HUBUDER Conference!

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

Tahıl tedarikçileri ve alıcıları, HUBUDER Konferansı’nda buluştu

Third HUBUDER Conference gathered together grain suppliers and buyers in Ankara on May 12,
2016 to discuss “Turkey towards 2016/17 Harvest and Grain in the World”.
“2016/17 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl” konulu üçüncü Hububat Tedarikçileri Derneği
(HUBUDER) Konferansı, tahıl tedarikçilerini ve alıcılarını 12 Mayıs’ta Ankara’da buluşturdu.
The third annual conference of Turkish Grain Suppliers’ Association (HUBUDER) was held in Ankara on May 12, 2016.
The conference themed “Turkey towards 2016/17 Harvest
and Grain in the World” gathered together grain suppliers and
buyers, analysts, representatives from public organizations
and institutions, and enabled discussing the new season.
The opening speeches of the conference were made by
Gülfen Eren – Chairman of HUBUDER, E. Günhan Ulusoy –
President of Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF)
and Mustafa Erdoğan – Deputy General Manager of Turkish
Grain Board (TMO).

A SEASON OF INCREASING
RISK AND UNCERTAINTIES
HUBUDER Chairman Eren reminded the global crisis
and political instabilities during his speech. "We had a season that commodity prices had a horizontal or downward
trend, market risks and uncertainties increased more than
any other crisis that we had faced until today." said Eren.
“And it is not certain when this turmoil will end. Especially,
while the concerns about the risk related to the receivables
decreased the enthusiasm for doing business by shrinking
the trade on one hand, the increasing question marks regarding the political instability in Turkey created a sense of
tiredness and hopelessness in business people.
Of course, as businessmen who survived a lot of economical crises, we should be able to look at the future with
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Hububat Tedarikçileri Derneği’nin (HUBUDER) üçüncü yıllık konferansı, 12 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirildi.
“2016/17 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl” konulu
konferans, tahıl tedarikçilerini ve alıcılarını, analistleri, kamu
kurum ve kuruluş temsilcilerini buluşturdu ve yaklaşan yeni
sezonun değerlendirilmesine olanak tanıdı.
Kongrenin açılış konuşmalarını HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı E. Günhan Ulusoy ve Toprak Mahsulleri
Ofisi Genel Müdür Vekili Mustafa Erdoğan gerçekleştirdi.

ARTAN RİSKLER VE BELİRSİZLİKLERLE
DOLU BİR SEZON
Konuşmasında global krize ve siyasi istikrarsızlıklara değinen HUBUDER Başkanı Eren, “Emtia fiyatlarının yatay ya da
aşağı yönlü bir seyir izlediği, piyasa riskleri ve belirsizliklerin
belki şimdiye kadar karşılaştığımız krizlerin hiçbirinde olmadığı kadar arttığı bir sezon yaşadık.” dedi ve şunları ekledi:
“Bu sarsıntının ne zaman biteceği de henüz belli değil. Özellikle alacak riskine yönelik kaygılar, bir yandan ticareti daraltıp iş yapma şevkini azaltırken maalesef ülkemizin siyasi
istikrarına yönelik giderek artan soru işaretleri de, iş insanları
üzerinde bir bezginlik ve umutsuzluk yaratmıştır.
Elbette pek çok ekonomik kriz atlatmış iş insanları olarak
bizler de geleceğe umutla bakabilmeliyiz. Zaten şuanda yaşadığımız krizin önemli bir bölümü, global ekonominin şartlarından kaynaklanıyor. Parasal genişleme sonucunda reha-
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hope. In fact, an important part of the current crisis results
from the conditions of the global economy. The world that
relaxed with the monetary expansion entered into a new
age with the last crisis. And how much longer this crisis will
continue and how deeper it will get are still unknown.”

CRISES MAY BE OPPORTUNITIES
FOR THE RIGHT STRATEGIES
In the rest of the speech, he stated that the dream of constant growth and profitability is the main commercial motivation of virtually all companies, but it is not very realistic. Eren
added that the crises are good opportunities to review perspectives for the companies. "Thus we need to determine
our strategies with more reasonable goals and embrace approaches that will make our companies lasting.” said Eren.
Eren reminded that the last season broke the important
routines in terms of grain prices: “The grain prices that are
more or less constant in the last 6-7 years if we do not
count some extreme movements caused by climate conditions, and especially the prices for bread wheat decreased
down to levels that we did not expect in the 2015/16 harvest season. It can be seen that the commodity prices in
the state of monetary expansion left its place to new prices
that will stabilize at lower levels in the world. I think we had
experienced the lowest levels of the world markets last
season. And in the light of the information we got, it will
be easier for us to understand the global grain prices and
money markets, and do business in the following season.”

SUSTAINABLE PRICES
TUSAF President Günhan Ulusoy, who took over the stage
after Eren, attracted attention to the excess supply and increase in the inventories. “The downward trend of the prices
is important and good for the public fighting with hunger.”
said Ulusoy. “However, the agriculture has a sustainability
limit, too. When the grain prices get lower than the cost, then
we face the problem of sustainability. Thus we, as industrialist and businessmen, want supply and demand to always
meet at a sustainable point.
TMO Deputy General Manager Mustafa Erdoğan gave
hints about the current state
in Turkey and the policies of
TMO for the following season.
In the rest of the conference that welcomed almost
200 participants, the presentations of Turkish and foreign
participants discussed both
the current regional state of
Turkey before the 2016 harvest and the last state of and
the forecasts for the international markets.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

vete kapılan dünya, son krizle birlikte yeni bir devre geçti. Bu
krizin daha ne kadar süreceği, daha derinleşip derinleşmeyeceği de meçhul.”

KRİZLER DOĞRU STRATEJİLER
İÇİN FIRSAT OLABİLİR
Konuşmasının devamında sürekli büyüme ve karlılık arttırma hayalinin, hemen hemen tüm firmaların temel ticari motivasyonu olduğunu ancak bunun pek de gerçekçi olmadığını
dile getirdi. Yaşanan krizlerin, firmaların hayata bakış açılarını
yeniden gözden geçirmesi için iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Eren, “Böylece daha makul hedeflerle stratejilerimizi
belirlememiz ve firmalarımızı kalıcı kılacak yaklaşımlar kurabilmemiz mümkün olabilir.” dedi.
Geçtiğimiz sezonun tahıl fiyatlarıyla ilgili önemli ezberleri
bozduğunu dile getiren Eren, devamında şunları dile getirdi:
“Son 6-7 senedir iklim şartlarına bağlı aşırı hareketler bir yana
belirli bir bantta hareket eden tahıl fiyatları, özellikle ekmeklik
buğday fiyatları, 2015/16 hasat sezonunda tahmin etmediğimiz seviyelere indi. Öyle anlaşılıyor ki dünyada, parasal
genişleme durumundaki emtia fiyatları, yerini daha düşük
seviyelerde dengelenecek yeni fiyatlara bıraktı. Benim fikrime
göre, dünya piyasalarının hemen en düşük seviyelerini, geçen dönemde tecrübe etmiş olduk. Önümüzdeki sezonda,
global tahıl fiyatlarını ve para piyasalarını anlamamız ve ticaret
yapmamız, edindiğimiz bilgiler ışığında daha kolay olacaktır.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYATLAR
Eren’in ardından söz alan TUSAF Başkanı Günhan Ulusoy
da, konuşmasında arz fazlasına ve stoklardaki artışa dikkat
çekti. “Fiyatların aşağı yönlü seyri, açıkla mücadele eden
halklar açısından önemli ve faydalı.” diyen Ulusoy, şöyle
devam etti: “Ancak tarımın da bir sürdürülebilirlik sınırı var.
Tahıl fiyatları maliyetin altına düştüğünde, bu sefer de sürdürülebilirlik problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden
biz sanayiciler ve tüccarlar olarak, arz ve talebin her zaman
sürdürülebilir bir noktada buluşmasını istiyoruz.”
TMO Genel Müdür Vekili Mustafa Erdoğan da Türkiye’deki güncel durumla ve
TMO’nun önümüzdeki sezondaki politikalarıyla ilgili
ipuçları verdi.
Yaklaşık 200 katılımcının
yer aldığı konferansın devamında, Türk ve yabancı
katılımcılar tarafından yapılan sunumlarda, 2016
hasadı öncesinde hem
Türkiye’ye dair bölgesel
durum değerlendirmelerine
yer verildi hem de uluslararası hububat piyasalarının
son durumu ve öngörüler
de gündeme getirildi.
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General Mills Elects
Jorge A. Uribe
to Board of Directors
.................................................

General Mills,
Jorge A. Uribe'i
Yönetim Kuruluna seçti
General Mills (GIS) announced the election of Jorge A. Uribe to its board of directors. He will start
his new position by June 1, 2016.
General Mills, Yönetim Kuruluna Jorge A Uribe'in seçildiğini duyurdu. Uribe, 1 Haziran 2016'da yeni
pozisyonunda göreve başlayacak.
General Mills, a leading global food company, appointed
Jorge A. Uribe to its board of directors. Uribe retired in
2015 from his role as Global Productivity and Organization
Transformation Officer at Procter & Gamble, where he was
responsible for the company's major productivity initiatives
and broad-based structural and cultural re-design.
"Jorge adds tremendous consumer packaged goods
marketing and operating expertise to our board, particularly in international and emerging markets," said Ken
Powell, General Mills Chairman and CEO. "With his track
record of delivering transformational structural and cultural change and value creation, Jorge's insights and expertise will be invaluable as we continue to advance our
global Consumer First strategy and drive top-line growth
and margin expansion for GIS shareholders."
With the election of Uribe, General Mills has added
six new independent directors in the past two years,
enhancing the board's depth and expertise. The new
directors include experienced leaders with consumer
packaged goods and other relevant industry experience across key areas, including operations, marketing
and brand-building, finance, health and wellness, public
policy, investment management, private equity, and corporate governance.
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Lider küresel gıda şirketi General Mills, yönetim kuruluna Jorge A. Uribe'in atadı. Uribe, temel üretkenlik girişimlerinden ve geniş tabanlı yapısal ve kültürel yeniden
tasarımdan sorumlu olduğu Protector & Gamble'daki
Küresel Üretkenlik ve Organizasyon Transformasyon Yetkililiği görevinden, 2015'te emekli olmuştu.
General Mills Başkanı ve CEO'su Ken Powell, “Jorge, özellikle uluslararası ve gelişmekte olan pazarlarda,
kurulumuza çok büyük ambalajlı tüketim ürünleri pazarlaması ve operasyonel uzmanlık ekledi” diyor ve devam
ediyor: “Dönüşümsel yapısal ve kültürel değişimleri ve
değer yaratımları getiren geçmişiyle, Jorge'nin öngörüleri ve uzmanlığı, “Müşteri Öncelikli” küresel stratejimizi
ilerlettikçe daha da kıymetlenecek ve hissedarlar için
seçkin bir büyüme ve kar payında genişlemeye sebep
olacaktır.”
General Mills, Uribe'in seçilmesiyle birlikte, geçtiğimiz
iki yılda bünyesine kurulun derinliğini ve uzmanlığını arttıran altı yeni bağımsız yönetici ekledi. Yeni yöneticiler,
ambalajlı tüketim ürünleri ve diğer ilgili endüstrilerin operasyonlar, pazarlama, marka geliştirme, finans, sağlık ve
sağlıklı yaşam, kamu politikası, yatırım yönetimi, özel sermaye ve kurumsal yönetim gibi kilit alanlarındaki deneyimli liderleri kapsıyor.
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Rockefeller Foundation
to provide up to
$ 1 million for cassava
.................................................

Rockefeller Vakfı,
manyok için 1 milyon dolar
yardımda bulunacak
The Rockefeller Foundation, Dalberg and IITA, launched
an Innovation Challenge to uncover innovative solutions to
increase cassava shelf life in Nigeria. The Challenge was
announced at the World Economic Forum – Africa annual
meeting in Kigali, Rwanda, and will provide up to US$1
million in funding, as well as technical assistance to implement business model development and product design.
According to the President of the African Development
Bank, Dr. Akinwumi Adesina, “The agricultural transformation agenda is beginning to open up new income streams for
farmers. A good example is the case of cassava.” In his previous tenure as the Minister of Agriculture and Rural Development in Nigeria, Dr. Adesina championed cassava commercialization in the country and grew the capacity to process
cassava into flour, starch, and several other products. The
Rockefeller Foundation Cassava Innovation Challenge will
consider applications that are incremental as well as those
that are transformative to the Nigerian cassava value chain.

Rockefeller Vakfı, Dalberg ve IITA, Nijerya'da manyokun
raf ömrünü uzatacak yenilikçi çözümleri ortaya çıkarmak
için İnovatif Meydan Okuma programı başlattı. Ruanda'nın
Kigali şehrinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu - Afrika
yıllık toplantısında duyurulan program, 1 milyon ABD dolarına kadar maddi fon, ticari model gelişimi için teknik destek ve ürün tasarımı yardımı sunmayı hedefliyor.
Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Akinwumi Adesina, şunu ifade ediyor: “Tarımsal dönüşüm ajandası çiftçiler için yeni gelir kaynakları açmaya başlıyor. Manyok,
bu duruma iyi bir örnektir.” Daha önce Nijerya Tarım ve
Kırsal Kalkınma Bakanlığı görevini üstlenmiş olan Dr.
Edesina, manyokun ülke ticaretine dahil edilmesini savunmuş ve manyoku un, nişasta ve daha bir dizi başka
ürün olarak işleme kapasitesini büyütmüştür. Rockefeller Vakfı Manyok Geliştirme Programı, Nijerya manyok
değer zinciri için dönüştürücü ve geliştirici olan uygulamaları göz önünde bulunduracak.

$240 million refinancing for Bay State Milling Company
..........................................................................................................................................

Bay State Milling’e 240 milyon dolar refinansman
Bay State Milling, one of the largest family-owned plantbased grain manufacturers and distributors in the United
States, receives a $240 million refinancing from Citizens
Bank. The transaction, which includes a $150 million revolving line of credit, $45 million term loan and $45 million
delayed draw term loan, refinances one from 2013.
“We have an excellent relationship with the Citizens
team. Citizens’ bankers demonstrated a strong understanding of our strategy, translated our needs into an effective financing structure, and executed the deal seamlessly,” said Peter Banat, Chief Financial Officer of Bay
State Milling Company. “This transaction lowers our cost
of capital, increases our flexibility, and provides additional
borrowing capacity for our strategic needs.”
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük aile işletmelerinden birisi olan bitki bazlı tahıl üreticisi ve distribütörü Bay State Milling, Citizens Bankası'ndan 240
milyon dolarlık refinansman aldı. İşlem, 2013 yılından
itibaren 150 milyon dolarlık rotatif krediyi, 45 milyon dolarlık vadeli krediyi ve 45 milyon dolarlık gecikmeli krediyi
içeren refinansı kapsıyor.
“Citizens ekibiyle harika bir ilişkimiz var. Citizens'in bankacıları stratejimizi oldukça kuvvetli bir şekilde anlayıp ihtiyaçlarımızı efektif finansman yapısına uyarladılar ve benzersiz bir iş çıkardılar” diyen Bay State Milling Company
Finansal Müdürü Peter Banat, şunları ekliyor: “Bu işlem
sermaye maliyetimizi azaltıyor, esnekliğimizi artırıyor ve
stratejik ihtiyaçlarımız için ek kredi kapasitesi sağlıyor.”
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Richardson doubles
capacity at Vancouver
.......................................................

Richardson, Vancouver’daki
kapasiteyi iki katına çıkardı
Richardson International Limited doubled the storage and receiving capacity of its export terminal
in North Vancouver. The company has already completed a $140-million expansion project.
Richardson International Limited, Kuzey Vancouver'daki ihracat terminalinin ürün depolama ve
kabul kapasitesini iki katına çıkardı. Şirket hali hazırda 140 milyon dolar tutarındaki genişleme projesini tamamladı.
Richardson, Canada’s largest agribusiness and one of
the leaders in agriculture and food processing industry has
nearly doubled the storage and receiving capacity of its export terminal in North Vancouver following the successful
completion of a $140-million expansion project. Richardson
added an 80,000-metric-tonne concrete grain storage annex to its terminal, increasing storage capacity to 178,000
metric tonnes. The terminal now has the ability to handle
in excess of six million tonnes each year to meet growing
demand for Canadian grains and oilseeds. Richardson also
upgraded and enhanced its rail yard and receiving system
to handle and process railcars more efficiently.
Despite ongoing construction, which began in September 2013 and concluded earlier this year, Richardson managed to set both rail and shipping records at its busy port
terminal. While the facility typically ships about three million tonnes of grain each year, it set a new handling record
in 2015, shipping 5.2 million tonnes. Richardson shipped
551,000 tonnes of grain in April 2016 alone, beating the
previous record of 489,000 tonnes. That same month, the
Vancouver terminal received 5,400 rail cars - 200 more
than it has ever received in the same time period.
“Our Vancouver expansion was a significant investment in our business to ensure we have the appropriate
capacity on the West Coast,” says Curt Vossen, President and CEO of Richardson International. “As Canada’s leading agribusiness, we have positioned ourselves
globally to efficiently move Canadian grains and oilseeds
to emerging markets in Asia-Pacific and other areas, further enhancing our ability to serve our farm customers at
home and international buyers around the world.”
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Kanada'nın en büyük tarımsal işletmesi, tarım ve gıda
işleme endüstrisinin lider şirketlerden birisi olan Richardson, 140 milyon ABD doları tutarındaki genişleme projesini
başarılı bir şekilde tamamlayarak Northa Vancouver'deki
ihracat terminalinin ürün depolama ve kabul kapasitesini
neredeyse iki katına çıkardı. Richardson 80 bin tonluk beton bir tohum deposunu da terminaline ekleyerek depolama kapasitesini 178 bin tona yükseltti.
Kanada tahıl ve yağlı tohum talebindeki artışı karşılamak
için terminal artık yıllık 60 milyon ton daha işleme kapasitesine sahip. Richardson ayrıca demiryolu bakım istasyonunu da, demiryolu taşıtlarını daha etkin ele almak ve
işletmek için geliştirdi ve yükseltti.
Eylül 2013 tarihinde başlayan ve bu yılın başlarında biten
inşaat çalışmasına rağmen Richardson, liman terminalinde
hem demiryolu hem sevkiyat rekorlarını kırmayı başardı.
Tesis tipik olarak yıllık yaklaşık 3 milyon ton tahıl sevk ederken, 2015 yılında 5.2 milyon ton sevkiyatıyla yeni bir rekor
kırdı. 551 bin ton tahılı sadece Nisan 2016’da sevk eden
Richardson, 489 bin ton olan bir önceki rekorunu da geçmiş oldu. Aynı ay, Vancouver terminali 5 bin 400 demiryolu
aracını kabul etti - aynı periyot içinde en fazla alım 200'dü.
“Vancouver’da genişlememiz, Batı yakasında uygun kapasiteye sahip olduğumuzu garanti etmek için önemli bir
ticari yatırım oldu” diyen Richardsan International'in Başkanı
ve CEO'su Curt Vossen, şunları ekliyor: “Kanada'nın önde
gelen tarımsal işletmesi olarak, Kanada tahılını ve yağlı tohumu Asya-Pasifik ve diğer alanlardaki gelişen piyasalara etkin
olarak taşımak, çiftlik sahibi müşterilerimize ve dünyanın bir
çok noktasından uluslararası alıcıya daha iyi hizmet sunabilmek için kendimizi küresel anlamda pozisyonlandırdık.”
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Competition advantage
in collective material
transport
.................................................

Yığın malzeme
taşımacılığında
rekabet üstünlüğü
Bulk material transport management, which is vital point of the industry, determines the development course of the countries. The competition advantage gaining ways in these industries in Turkey will be discussed in Bulk Material Transport and Storage Form.
Sanayinin can damarı olan yığın malzeme taşımacılığı yönetimi, ülkelerin kalkınmasının seyrini de
tayin ediyor. Türkiye’de bu sanayilere rekabet üstünlüğü kazandırmanın yolları, Yığın Malzeme Taşıma ve Depolama Forumu’nda tartışılacak
To prefer the more safety and storing transport and
storage systems with less energy consumption increases
productivity in the factories that manufacture bulk materials such as wood, wheat, cement, coal, mineral ore, feed
and fertilizer. For drawing attention to this sector that has
not became important sufficiently until today, Bulk Material Transport and Storage Forum will be held by Bulk
Material Management Association on 2-3 June 2016.

SYSTEM MAY COLLAPSE IN INDUSTRY
Prof Dr. Fevzi Bedir, President of Bulk Material Transport and Storage Forum Organization Committee and
Head of the Department of Mechanical Engineering in
Suleyman Demirel University, stated that bulk material
sector is not well known in Turkey and therefore, factories
lose time, labour and money. Prof Dr Fevzi Bedir, indicating that bulk material is similar to vessels of the body,
said that “ If there is not any vessel, all organs remain
dysfunctional, and similarly if bulk material does not well
managed, all the system collapses.”
Prof. Dr. Fevzi Bedir said that today it cannot be possible to transport bulk material from a few meters to long
distances by man power as in the past. Therefore bulk
material transportation should be performed by using
less energy and minimizing the noise and dust level in
working conditions. This can be possible only with a successful bulk material management. Prof. Dr. Bedir stated
that the production may stop in the factories where bulk
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Yığın malzeme taşımacılığı ve depolama sistemleri geliştikçe ülke ekonomileri güçleniyor. Ağaç, buğday, çimento, kömür, maden cevherleri, yem ve gübre gibi yığın
malzeme üreten fabrikalarda, daha az enerji kullanan,
daha güvenli taşıma ve depolama sistemlerinin tercih
edilmesi verimliliği artırıyor. Türkiye’de bugüne kadar yeteri kadar önem kazanmayan bu sektöre dikkat çekmek
üzere Dökme Malzeme Yönetimi Derneği tarafından, 2-3
Haziran 2016 tarihlerinde Yığın Malzeme Taşıma ve Depolama Forumu düzenleniyor.

SANAYİDE SİSTEM ÇÖKEBİLİR
Yığın Malzeme Taşıma ve Depolama Forumu Organizasyon Komitesi Başkanı ve Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi
Bedir, Türkiye’de yığın malzeme sektörünün tam olarak
bilinmediğini belirterek fabrikaların bu nedenle zaman,
emek ve para kaybedebildiğini açıkladı. Yığın malzeme
sektörünü vücudun damarlarına benzeten Prof. Dr. Fevzi
Bedir, “Nasıl ki vücutta damarlar olmazsa bütün organlar
işlevsiz kalır. Yığın malzeme de iyi yönetilmezse bütün işletme sistemi çöker.” diye konuştu.
Prof. Dr. Fevzi Bedir, yığın malzemelerin birkaç metreden
kilometrelerce uzağa kadar taşınmasının eskiden olduğu gibi
insan gücüyle yapılmasının günümüzde söz konusu olamayacağını ifade etti. Bu nedenle teknolojik alt yapının en etkili şekilde kullanılarak yığın malzeme taşımacılığının daha az
enerji harcayarak ve çalışanların çalışma koşullarından gürültü
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material transportation and storage has not been performed perfectly and this problem could affect negatively
the economic environment including manufacturers,
consumers and country economy.

ARIYOR SECTOR IS LOOKING FOR
THE WAYS TO REDUCE COSTS
AND INCREASE PRODUCTIVITY
Prof. Dr. Bedir said that the ways to reduce costs and
gain competition advantage will be discussed in Bulk
Material Transport and Storage Forum to be held by Bulk
Material Management Association in WOW Hotel and
Convention Center on 2-3 June 2016. Prof. Dr. Bedir
stated that the officials of mines, iron-steel, cement, feed
and flour factories and the officials of the firms manufacturing conveyor, silo and machine for the sector will
participate to the forum.

ve tozun minimuma indirilerek yapılması gerektiğini söyleyen
Bedir, bunun da ancak başarılı bir yığın malzeme yönetimi ile
mümkün olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Bedir, yığın malzeme taşımacılığı ve depolamanın iyi yapılmadığı fabrikalarda
üretimin durma noktasına gelebileceğini ve bunun da üreticiden başlayarak tüketici ve ülke ekonomisi dâhil, tüm ekonomik çevreyi olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.

SEKTÖR MALİYETLERİ DÜŞÜRÜP VERİMLİLİĞİ
ARTIRMANIN YOLLARINI ARIYOR
Prof. Dr. Bedir, yığın malzeme sektöründe maliyetleri
düşürmenin ve rekabet üstünlüğü kazanmanın yollarının
Dökme Malzeme Yönetimi Derneği tarafından 2-3 Haziran 2016 tarihinde WOW Otel ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek olan Yığın Malzeme Taşıma ve Depolama
Forumu’nda tartışılacağını belirtti. Prof. Dr. Bedir, foruma;
maden ocakları, demir-çelik, çimento, yem ve un fabrikaları yetkilileri, konveyör, silo ve sektöre yönelik makine
üreten firmaların yöneticilerinin katılacağını söyledi.
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RIGHT WHEAT CHOICE AND QUALITY
CRITERIA FOR TARGETED PRODUCTION

Hedeflenen Üretime Uygun Doğru
Buğday Seçimi ve Kalite Kriterleri
In every area you make production, the precondition to reach the desired quality level while producing is that the quality of raw material you use in production
should be suitable with the product you produce. If your raw material is not suitable it is difficult to reach the desired quality. The conditions are the same with
the production of products such as bread, pasta and biscuit. The features of raw
materials such as flour and semolina which are used for quality in these products
totally depend on the quality of wheat which is the raw material of these products.
Hangi alanda üretim yaparsanız yapın, ürettiğiniz üründe istediğiniz kaliteyi yakalamanızın ön şartı, üretimde kullandığınız hammaddelerin ürettiğiniz
ürüne uygun kaliteye sahip olmasıdır. Hammaddeniz uygun kalitede değilse,
üründe istediğiniz kaliteye ulaşmanız çok zordur. Ekmek, makarna ve bisküvi
gibi ürünlerin üretiminde de aynı koşullar geçerlidir. Bu ürünlerde kalite için
kullandığınız un ve irmik gibi hammaddelerin istenen özelliklerde olması, yine
bunların da hammaddesi olan buğdayın kalitesine bağlıdır.
This month’s cover story is wheat quality.
Reaching to the desired quality level in production of basic food stuffs such as bread,
biscuit and pasta is highly related with the
quality of flour and semolina. The quality of
flour and semolina also depend on the quality of wheat as raw material. In other words,
the quality of final product to be produced
is the initial condition of a quality production.
Konya Commodity Exchange Board Member
Fatih R. Alaybeyi points out the importance
of wheat quality in terms of production and
trade. However, the expectations of producers, millers and final product processors
about wheat and raw material quality can
differ from each other. Mehmet Şahin, one
of the researchers at Bahri Dağdaş Institute
for International Agricultural Research, also
points out this issue in his article included in
the cover story. To have detailed information
about the basic features that should be in
wheat for bread, pasta and biscuit, you may
find the article of Şahin beneficial.
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Dergimizin bu ayki kapak konusu buğday
kalitesi. Ekmek, bisküvi ve makarna gibi toplumun temel besin maddeleri arasında yer
alan ürünlerin üretiminde istenen kaliteye
erişmek, un ve irmiğin kalitesiyle doğrudan
bağlantılıdır. Un ve irmiğin de istenen kalitede olması, temel hammadde olan buğdayın
kalitesine bağlıdır. Yani buğdayın, üretimi
yapılacak son ürüne uygun kalitede olması,
kaliteli üretimin ilk şartıdır. Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih R. Alaybeyi,
buğday kalitesinin hem üretim hem de ticaret
açısından önemine değiniyor. Ancak üreticilerin, değirmencilerin ve son ürün işleyicilerin
buğday ve hammadde kalitesiyle ilgili beklentileri de bir birinden farklı olabilmektedir.
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma
Enstitüsü araştırmacılarından Mehmet Şahin
de, dosya içerisinde yer alan makalesinde bu
konuya dikkat çekiyor. Ekmek, makarna ve
bisküvilik buğdaylardan beklenmesi gereken
asgari özellikler hakkında detaylı bilgi almak
için Şahin’in makalesinden faydalanabilirsiniz.
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Digital bridges
quality assurance:
Brabender MetaBridge

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

Dijital köprüler
kalite güvencesi:
Brabender MetaBridge
Marc GELAUTZ
Marketing Department – Pazarlama Departmanı
Brabender GmbH & Co. KG

“The really intelligent thing about the MetaBridge software is its web-based, and therefore site and
platform-independent, user architecture. Multiple users can log in at the same time, so they can
always communicate and comment on their data wherever they are in the world, using a PC/Mac,
tablet or smartphone.”
“MetaBridge yazılımıyla ilgili gerçekten en akıllı şey, web tabanlı olması ve bu nedenle site ve platformdan bağımsız kullanıcı mimarisidir. Birden çok kullanıcı aynı anda giriş yapabilir ve böylelikle
bilgisayar/Mac, tablet ya da akıllı telefon kullanılarak dünyanın neresinde olunursa olunsun veriler
hakkında daima iletişime geçilebilir ve yorum yapılabilir.”
The new Brabender MetaBridge software solution
not only links the instruments and their measurement
results, but also their users: internally within the company, across all sites, but optionally also suppliers and
customers. The Brabender Farinograph -TS and the
Moisture Tester MT-CA are now fitted with this new,
intelligent network solution as standard. But there’s
more: all instruments of the later generations, which
have a USB port, can be fitted and therefore connected with the MetaBridge controller. All members
of staff with the appropriate access rights can log in
via a browser, and access every connected Brabender
device.
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Yeni Brabender MetaBridge yazılım çözümü, yalnızca araçları ve bu araçların ölçüm sonuçlarını birbirine
bağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bu araçların kullanıcılarını ve opsiyonel olarak tedarikçi ve müşterileri de
tüm şirket siteleri dahilinde birbirine bağlama özelliğine
sahiptir. Brabender Farinograph-TS ve Moisture Tester
MT-CA (Nem Test Cihazı) artık standart olarak bu yeni
ve akıllı ağ çözümüne sahip. Ancak bundan fazlası da
var: gelecek nesillerin USB girişi bulunan tüm araçları,
MetaBridge ile donatılabilir ve dolayısıyla da bağlantıya dahil olabilir. Uygun erişim yetkilerine sahip olan tüm
çalışanlar, bir tarayıcıya giriş yapabilir ve bağlı olan her
Brabender cihazına erişebilir.
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The really intelligent thing about the MetaBridge software is its web-based, and therefore site and platformindependent, user architecture. Multiple users can log
in at the same time, so they can always communicate
and comment on their data wherever they are in the
world, using a PC/Mac, tablet or smartphone. This not
only simplifies operational processes in the laboratory:
the capability to directly track measurement processes
is an important step towards online monitoring of processes – a dream come true for anyone involved in quality assurance. But the MetaBridge software’s network
capability is not compulsory. Every device can operate
totally independently, or alternatively, be integrated into
its own network, without direct access to the company
network.

MetaBridge yazılımıyla ilgili gerçekten en akıllı şey,
web tabanlı olması ve bu nedenle site ve platformdan
bağımsız kullanıcı mimarisidir. Birden çok kullanıcı aynı
anda giriş yapabilir ve böylelikle bilgisayar/Mac, tablet
ya da akıllı telefon kullanılarak dünyanın neresinde olunursa olunsun veriler hakkında daima iletişime geçilebilir
ve yorum yapılabilir. Bu, sadece laboratuvardaki operasyonel işlemleri basitleştirmekle kalmaz; aynı zamanda
ölçüm işlemlerinin doğrudan izlenebilmesi ve işlemlerin
çevrimiçi gözlenmesine yönelik önemli bir adımdır. Bu
da kalite güvencesiyle ilgilenen kişiler için bir hayalin
gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Ancak MetaBridge
yazılımının ağ özelliği zorunlu değildir. Her cihaz tamamen bağımsız olarak ya da alternatif bir şekilde şirketin
ağına doğrudan bir erişim olmaksızın kendi ağına entegre edilmiş bir şekilde çalışabilir.

MORE THAN JUST A NEW INTERFACE
This means that the MetaBridge is more than just a
new interactive interface; rather, it makes laboratory
work and results compatible. Multiple colleagues can
simultaneously carry out, track or manage measurements – all using standard operating systems spanning
Android and Apple via Blackberry and Linux to various
Windows applications from Microsoft. The web-based
software means that no local installation is required,
which in turn enables equipment to be connected without problems occurring. And when it comes to security,
this means that it has three plus points:
• Password-protected login protects against unauthorized access;
• The administrator mode enables you to individually
customize access rights;
• The Linux-based software architecture makes the
system more secure on the web.
The MetaBridge was developed by Brabender itself,
especially for Brabender equipment, meaning that it is
superbly geared to this equipment’s functions and measurement profiles. Thanks to adaptations for the widest
variety of output devices, users benefit from consistent,
company-specific, configurable performance. Multiple
users can access the data at the same time, for example to track a current farinogram on various different end
devices. This multi-access feature saves time, thanks to
the continuous exchange of information between team
members involved, but also when it comes to decision
making on the part of those responsible for quality management. To this end, the MetaBridge solution has four
important bonuses:
• Info about updates of the instrument software is received automatically;
• It is possible to receive feedback on measurement
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YENİ BİR ARA YÜZDEN ÇOK DAHA FAZLASI
MetaBridge, yeni bir interaktif ara yüzden çok daha
fazlasıdır. Bundan ziyade, MetaBridge laboratuvar işlemlerini ve sonuçlarını uyumlu hale getirir. Sistem,
Blackberry ve Linux yoluyla, Android ve Apple’dan
Microsoft’un çeşitli Windows uygulamalarına kadar tüm
standart işletim sistemlerinin kullanılmasıyla birden fazla
elemanın aynı anda ölçümleri uygulamasına, izlemesine
veya idare etmesine olanak verir. İnternet tabanlı yazılım,
ekipmanların herhangi bir sorun yaşanmadan birbirine
bağlanmasını sağlayarak herhangi bir yerel kurulum işlemine gerek duyulmasını engeller. Güvenlik konusunda
ise üç önemli özelliğe sahiptir:
• Şifre-korumalı giriş işlemi, yetkisiz erişimleri önler,
• Yönetici modu, erişim haklarını kişiselleştirmenize
olanak verir,
• Linux tabanlı yazılım mimarisi, sistemi webde daha
güvenli hale getirir.
MetaBridge, Brabender’in kendisi tarafından özellikle Brabender ekipmanları için geliştirilmiştir. Bu da
MetaBridge’in bu ekipmanların fonksiyonlarına ve ölçüm profillerine uygun olarak harika bir şekilde ayarlanmasını sağlamıştır. Çok çeşitli çıkış aygıtlarına yönelik
uyarlamalar sayesinde, kullanıcılar tutarlı, şirkete özel,
ayarlanabilir performanstan faydalanabilir. Çeşitli fazla
uç cihazlar üzerinde mevcut bir farinogramın izlenmesi
gibi amaçlarla verilere birden fazla kullanıcı aynı anda
erişebilir. Bu, çoklu erişim özelliği, mevcut ekip üyeleri
arasında sürekli bilgi alışverişi sayesinde, aynı zamanda
kalite yönetiminden sorumlu olanlar adına karar verme
söz konusu olduğunda zaman kazandırır. Bu amaçla,
MetaBridge çözümünün dört önemli artısı vardır:
• Enstrüman yazılımının güncellemeleri ile ilgili bilgiler
otomatik olarak alınır,
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results directly from Brabender ;
• In the event of a fault, the Brabender service technicians can quickly help via remote access, removing the
need for a site visit;
• Within the device network, there are no charges for
additional user licenses.
In order that measurements can be carried out not
only quickly, but also without errors, the MetaBridge offers system internal quality assurance, featuring several
features for the prevention of errors. So, for example,
the measurement range is set according to the specified instrument configuration; taring is automatic, and
for farinograms, increments, timings and threshold values are already integrated. But of course, they can also
be customized on a product by product basis.
The MetaBridge ‘bridge builders’ have also built in
further intelligent communication opportunities, which
enable connection to existing laboratory management
systems, and in particular optimize customer communication of measurement results. It goes without saying that Brabender applications can call up the widest
range of international benchmarks and display them
effectively. But custom parameters enable you to even
integrate data from other types of equipment and to
combine it into joint ‘printouts’. So, for example, various pieces of quality assurance data relating to flour
products undergoing testing can be collated according
to the customer’s specifications upon request and sent
as an email or PDF with a letterhead in the company’s
corporate design. What’s more, as a further sweetener,
Brabender can set up a data export interface in existing
databases that run under Microsoft Access or Excel (for
example).

A NEW LEVEL OF USER-FRIENDLINESS
The new software’s user interface boasts a contemporary tiled design. Behind the tiles there are a multitude
of operator-friendly applications and possible network
options. This includes responsive web design. The intelligent software automatically adapts to each monitor
resolution or screen size, meaning that it is also ideal
for end devices. What’s more, MetaBridge can optionally be operated via the touch screen, with the focus on
intuitive user prompting and being able to quickly learn
how to use it. But of course, it also works with a mouse
or via classic keyboard operation.
The MetaBridge records measurements and assists
with the analysis and assessment of measurement results, for instance by integrating reference curves and
directly comparing various values. This opens up the opportunity to prepare quality variants in a Farinograph on
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• Ölçüm değerleri hakkındaki geri bildirimlerin doğrudan Brabender’dan alınması mümkündür,
• Bir hata olması durumunda, Brabender servis teknisyenleri, işyerinin ziyaret edilmesine gerek olmaksızın,
uzaktan erişim yoluyla hızlı bir şekilde destek sağlayabilir,
• Cihaz ağı dahilinde, ek kullanıcı lisanları için herhangi bir ücret istenmemektedir.
Ölçümlerin sadece hızlı bir şekilde değil, aynı zamanda
hatasız bir şekilde uygulanması için MetaBridge, çeşitli
özellikleri ön plana çıkararak sistemin iç kalite güvencesini sağlar. Örneğin ölçüm aralığı, belirlenen enstrüman
kurulumuna göre ayarlanır; farinogramlar, artırımlar, zamanlamalar için dara alma, otomatiktir ve sınır değerler
entegre haldedir. Ama tabi ki bunlar ürüne özel olarak
da ayarlanabilir.
MetaBridge “köprü kurucular”, ayrıca mevcut laboratuvar yönetim sistemleriyle bağlantıyı ve özellikle ölçüm sonuçları ile ilgili olarak müşterilerle iletişimi en iyi
hale getiren daha gelişmiş dahili akıllı iletişim fırsatlarına
sahiptir. Brabender uygulamaları, en geniş uluslararası
ölçütleri kullanabilmekte olup, bunları etkin bir şekilde
sergilemektedir. Ancak alışılmış parametreler size diğer
ekipman tiplerinden veri entegre etme ve bunları ortak
“çıktılarla” birleştirme olanağı verir. Bu yüzden, örneğin
testlerden geçirilen unlu mamullerle ilgili çeşitli kalite güvencesi verileri, talep üzerine müşterilerin gerekliliklerine
göre düzenlenebilir ve şirketin kurumsal dizaynındaki bir
antetli kağıtla ile birlikte e-posta veya PDF olarak gönderilebilir. Dahası, başka bir artı nokta olarak Brabender,
(örneğin) Microsoft Access ya da Excel çerçevesinde
işletilen mevcut veri tabanlarındaki, veri gönderim ara
yüzünü kurabilir.

KULLANIM RAHATLIĞINDA YENİ SEVİYE
Yeni yazılımın kullanıcı ara yüzü, güncel desenli tasarımı ile kendini ön plana çıkarır. Bu desenlerin arkasında,
bol miktarda işleticiyle dost uygulama ve muhtemel ağ
seçenekleri bulunur. Duyarlı web tasarımını da içerir. Bu
akıllı yazılım, otomatik olarak her bir monitör çözünürlüğüne veya ekran boyutuna uyum sağlar ki, bu da yazılımın uç cihazlar için de ideal olduğu anlamına gelir. Buna
ek olarak, MetaBridge, opsiyonel olarak dokunmatik ekran yoluyla sezgisel bir şekilde kullanıcıların bunun nasıl
kullanıldığını öğrenmesine odaklanarak ve bunu teşvik
ederek çalıştırılabilir. Ama tabi ki bu bir fare veya klasik
klavye işlemiyle de çalışabilir.
MetaBridge, ölçümleri kaydedip, örneğin referans eğrilerin entegre edilmesi ve çeşitli değerlerin doğrudan
karşılaştırılması şeklinde, ölçüm sonuçlarının analiz edilmesini ve değerlendirmesini sağlar. Bu, menü komutla-
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a ‘trial’ basis using menu commands. This goes a long
way towards preventing operating errors by less experienced team members. This applies to independent devices at their respective laboratory workstations as well
as – when linked via MetaBridge – to multiple devices,
including at decentralized workstations, i. e. in home
offices. So, for example, all a company’s measurement
results can be saved and managed centrally, so that every authorized user has access to all the measurement
data and documentation required for a defined equipment environment – at all times, and wherever he or she
is. This simplifies the exchange of information between
users. Additionally, a comment function on the graphical
chart display enables the assessment or evaluation of
measurement results to be discussed online.

FARINOGRAPH-TS PLUS METABRIDGE:
FLOUR QUALITY TESTING
IN A NEW DIMENSION
Today, reliable and reproducible testing of the processing characteristics and quality of flour products is
a basic requirement in the milling and baking industry,
in order to ensure continuously optimized flour
quality for various baked
or pasta products. The
Brabender
Farinograph
has proved itself ideal for
this task over the course
of decades, making it the
world’s most-used piece
of equipment for determining the properties of wheat
flour and rye flour.
The farinogram shows
the quality characteristics
of the flour being tested
in a rheologically realistic test for the dough phase. In the fitted temperature
controlled measuring mixer, the flour/water sample
is mixed, and the mixing resistance is measured as
torque, according to the viscosity of the dough. This
enables water absorption, dough development time,
stability, fermentation tolerance and the degree of softening to be reliably depicted. The MetaBridge records
these measurements vividly, enabling monitoring, analysis and documentation of the measurement data – on
the equipment itself, or, if required, on external monitors for others to see.
As well as the standard analysis, the software offers countless possibilities for designing your own custom tests with
the TS generation of the Farinograph, such as for example:

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

rının kullanımı yoluyla, “deneme” temelinde bir Farinograftaki kalite değişkenlerinin hazırlanması imkan tanır.
Bu, daha az tecrübeli ekip üyelerinin işletim hatalarının
önlenmesi için oldukça faydalı bir özelliktir. Bu, merkezi
olmayan iş istasyonları, yani ev ofisler de dahil olmak
üzere, birden çok cihaza bağlı olunması durumunun yanı
sıra (MetaBridge ile bağlandığında) ayrı laboratuvar çalışma istasyonlarındaki bağımsız cihazlar için geçerlidir.
Yani, örneğin, bir şirketin ölçüm sonuçlarının tamamı,
her bir yetkili kullanıcının tüm ölçüm verilerine ve tanımlı
bir ekipman ortamı için gerekli olan dokümantasyona –
her daim ve nerede olursa olsun – erişebilmesi için merkezi olarak kaydedilebilir ve yönetilebilir. Bu, kullanıcılar
arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırır. Ek olarak, grafik
şema ekranı üzerindeki bir yorum fonksiyonu, ölçüm sonuçlarının değerlendirmesi için çevrimiçi tartışma imkanı
sağlar.

FARINOGRAF-TS PLUS METABRIDGE:
YENİ BİR BOYUTTA UN KALİTESİ TESTİ
Günümüzde, unlu mamullerin işleme özelliklerinin ve
kalitesinin güvenilir ve yeniden üretilebilir şekilde test
edilmesi, öğütme ve fırıncılık endüstrisinde çeşitli
unlu mamul ve makarna
ürünleri için sürekli ve en
iyi hale getirilmiş un kalitesinin sağlanması için
temel bir gerekliliktir. Brabender Farinograf, buğday ve çavdar ununun
özelliklerinin belirlenmesi için en çok kullanılan
ekipman olarak on yıllardır bu görev için ideal olduğunu kanıtlamıştır.
Farinogram,
hamur
aşaması için reolojik olarak gerçekçi bir testte, test edilen unun kalite özelliklerini gösterir. Un/su numunesi, sıcaklık kontrollü ölçüm
mikserinde karıştırılır ve karıştırma dayanımı hamurun
kıvamına göre dönme momenti olarak ölçülür. Bu, su
emilimi, hamur geliştirme süresi, stabilite, fermantasyon
toleransı ve yumuşama derecesi için güvenilir bir betimlemeye olanak tanır. MetaBridge (ekipmanın kendisi
üzerinde ya da gerekli olması durumunda, diğerlerinin
görebilmesi için dış monitörlerde) ölçüm verilerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve dokümantasyonuna olanak
vererek, bu ölçümleri canlı bir şekilde kaydeder.
Standart analizin yanı sıra yazılım, Farinograf’ın TS jenerasyonuyla müşterinin kendine özel testleri tasarlaması için sayısız imkan sunar, örneğin;
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• Shorter test length and/or higher mixing intensity via
adjustable rotational speed (2–200 rpm);
• Variable mixing intensity and energy input into the
dough for applications in research and development;
• Programming of more complex rotational speed
profiles, e. g. premixing at lower rotational speeds, mixing at higher rotational speeds, or the definition of pause
times for longer dough-making processes;
• Analysis of charts with atypical farinogram profiles,
such as with whole meal and/or rye flours or with the
observation of enzyme effects.

MOISTURE TESTER MT-CA
PLUS METABRIDGE:
INTERACTIVE PRECISION
The MT-CA electronically determines a sample’s moisture, according to the principle of the drying chamber
with moving air. The drying oven method has been established as a reference method, which removes the
need for special calibration for different samples. This
moisture tester enables you to measure up to 10 samples at the same time: quickly, reproducibly and superexactly, to a degree of 0.1% water content precision.
And also for this equipment, the MetaBridge optimizes the measurement, analysis and administration functions: live monitoring, automatic saving of measurement
data, interactive validation of the inputs and creation of
a detailed test report.
Thanks to the new web-based MetaBridge software,
the Brabender MT-CA enables location and platformindependent monitoring of moisture measurement.

GROUNDED COMPETENCE AND
PROFESSIONAL DIALOGUE VIA METABRIDGE

• Ayarlanabilir dönme hızı (2-200 rpm) ise daha kısa
test uzunluğu ve/veya daha yüksek karıştırma kuvveti,
• Araştırma ve geliştirmedeki uygulamalar için hamura
uygulanan değişken karıştırma yoğunluğu ve enerji girdisi,
• Daha karmaşık dönme hızı profillerinin programlanması; örneğin düşük dönme hızlarında ön karıştırma,
daha yüksek dönme hızlarında karıştırma veya daha
uzun hamur karma işlemleri için ara verme sürelerinin
tanımlanması gibi,
• Tam un ve/veya çavdar unu veya enzim etkilerinin
gözlenmesi gibi tipik olmayan farinogram profilleri ile şemaların analizi.

NEM TEST CİHAZI MT-CA PLUS METABRIDGE:
İNTERAKTİF HASSASİYET
MT-CA elektronik ortamda, hareketli hava ile kurutma
bölmesinin prensibine göre bir numunenin nemini belirler. Kurutma fırını yöntemi, farklı numuneler için özel kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldıran bir referans yöntem
olarak kurulmuştur. Bu nem test cihazı; %0.1’lik su içeriği hassasiyet derecesine kadar hızlı, tekrarlanabilir ve
süper tam olarak, aynı anda 10 numuneye kadar ölçüm
yapma olanağı verir.
Ve ayrıca bu ekipman için, MetaBridge, ölçüm verilerinin canlı görüntülenmesi ve otomatik kaydedilmesi,
girdilerin interaktif doğrulaması ve detaylı bir test raporunun oluşturulması gibi ölçüm, analiz ve yönetim fonksiyonlarının optimize edilmesini sağlar. Yeni web tabanlı
MetaBridge yazılımı sayesinde, Brabender MT-CA nem
ölçümlerinin konum ve platformdan bağımsız olarak izlenmesini sağlar.

METABRIDGE YOLUYLA GERÇEKÇİ
BECERİ VE PROFESYONEL DİYALOG

The software’s many features, along with the combination of instruments in networked interplay, increases
its depth of rheological competence and experience.
The model-like simulation of parameters makes it possible to test alternative processing procedures, such as
for example the effect and observation – live on screen –
of recipe additions to dough development during kneading. This makes professional dialogue between partners
in the value creation chain much easier when it comes
to making decisions on complex quality requirements,
as well as providing documented data that can be used
for certifications or audits.

Yazılımın birçok özelliği, ağ etkileşimindeki enstrümanların kombinasyonuyla birlikte, reolojik yeterlilik ve
deneyimin derinliğini arttırmaktadır. Model, örneğin yoğurma esnasında hamur gelişimi için eklenen reçetelerin
(ekranda canlı olarak) gözlemlenmesi ve etkisi gibi alternatif işlem prosedürlerini test etmek için parametrelerin
simülasyonunu mümkün hale getirir. Bu, değer yaratma
zincirindeki ortaklar arasında, sertifikalar ve denetimler
için kullanılabilecek olan belgelenmiş verilerin sağlanmasının yanı sıra karmaşık kalite gereksinimleriyle ilgili
kararlar söz konusu olduğunda daha kolay bir şekilde
profesyonel diyalog oluşturur.

This is how the Brabender MetaBridge leads the way
to a new dimension of quality assurance.

Brabender MetaBridge, kalite güvencesi açısından
yeni bir boyutu bu şekilde sunmaktadır.
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Additional benefits of controlled reliability with the Brabender Calibration Kit
Regular control measurements for the Farinograph-TS, using the Brabender reference material, guarantee reliability
of the measurement data. The combination of specially prepared calibration flour and its reference curve offers direct
comparison of an on-site device’s measurement values to the target measurement values. This is an easy matter using
the calibration kit that can be obtained from Brabender: Simply prepare the sample according to the specifications,
carry out the test and compare the values to those of the supplied reference curve taken from the master equipment in
the Brabender® service laboratory. If the values are within the permitted tolerance range, you can rely on your equipment’s measurement values, as well as the validity of the measurement values in your application. If, despite repeated
testing, the values lie outside the tolerance range, online and together with the Brabender experts, you can use the
MetaBridge software to search for the cause and quickly rectify it.

Brabender Kalibrasyon Kiti ile kontrollü güvenilirliğin ek faydaları
Brabender referans materyalini kullanan Farinograf-TS için düzenli kontrol ölçümleri, ölçüm verilerinin güvenilirliğini
garanti etmektedir. Özel olarak hazırlanmış kalibrasyon unu ve referans eğrisinin kombinasyonu, cihaz bünyesinde
yer alan ölçüm değerlerinin, hedef ölçüm değerleri ile doğrudan bir şekilde kıyaslanmasını sağlar. Bu, Brabender’den
elde edilecek olan kalibrasyon kitinin kullanımı ile basit bir yöntemdir; basitçe, özelliklerine göre numune hazırlanır,
test uygulanır ve değerler, Brabender* servis laboratuvarındaki ana ekipmandan alınan referans eğrisinin değerleri
ile karşılaştırılır. Değerlerin izin verilen tolerans aralığında olması durumunda, uygulamanızdaki ölçüm değerlerinin
geçerliliğinin yanı sıra ekipmanınızın ölçüm değerlerine de güvenebilirsiniz. Tekrarlanan testlere rağmen, değerlerin
tolerans aralığının dışında olması durumunda, Metaridge yazılımını çevrimiçi olarak ya da Brabender uzmanları ile
birlikte, nedenleri araştırmak ve hızlı bir şekilde telafi etmek için kullanabilirsiniz.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Importance
of Wheat Quality

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

Buğday
Kalitesinin Önemi
Fatih R. ALAYBEYİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Konya Ticaret Borsası

"In terms of wheat production, the quality of the wheat is also important apart from being sufficient. This had been neglected for years and it causes great material loss. Although it is within
the scope of DIR, 30 million tons of wheat were imported in Turkey within the last 20 years. In
other words, we support the farmers of external basins with the resources of Turkey."
“Buğday üretiminde yeterli olmanın yanında, üretilen buğdayın kalitesi de önemlidir. Yıllardır göz ardı
edilen bu durum, büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. Her ne kadar DİR kapsamında da olsa, son
20 yıl içerisinde Türkiye’ye 30 milyon ton ithal buğday girmiştir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’nin kaynaklarıyla dış havzaların çiftçilerini desteklemiş oluyoruz.”
Wheat is a strategic product which affects 20 million
citizens directly, and which has economic and social indirect effect on Turkey, and it is the most speculated crop.
The agricultural demand of wheat is less when compared
with other food items, it is easier to store and process,
and it is a protein resource for cheap and proper energy
and with partial biological values; which brings it a special position among other crop types. These characteristics of wheat and its usage and consumption have increased the studies on production and product variety.
Aside from being a food item, wheat has the function of
being a significant raw material for animal feed and other
industrial utilities; and the share of those increase. This
sectoral variety necessitates the increase of production
amount, variety and quality.
Food industry is evolving into "market" and "technology". From this perspective, wheat production should
be formed in a way to be compatible with the world and
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Buğday, doğrudan 20 milyon insanımızı, dolaylı olarak
tüm Türkiye’yi ekonomik ve sosyal olarak etkileyen, üzerinde
en çok konuşulan, spekülasyon yapılan stratejik bir üründür.
Buğdayın, diğer gıda maddelerine göre tarımsal isteklerinin az olması, muhafaza ve işleme teknolojilerinin kolaylığı,
ucuz ve uygun enerji, kısmen tam biyolojik değerde protein
kaynağı olması gibi özellikleri, ona diğer tahıl çeşitleri içinde
özel bir konum kazandırmaktadır. Buğdayın bu özellikleri,
kullanım ve tüketim yaygınlığına paralel olarak ıslah, üretim
ve ürün çeşitliliği bakımından yapılmakta olan çalışmaları da
hızlandırmış ve yaygınlaştırmıştır. Buğday, gıda maddesi olması yanında, yem ve diğer endüstriyel kullanım alanları için
de önemli bir hammadde olma fonksiyonuna sahip olup,
gösterilen ilgide bunların payı da gittikçe artmaktadır. Bu
sektörel çeşitlilik, bir taraftan üretim miktarının, diğer yandan
da çeşitlilik ve kalitenin artırılmasını zorunlu kılmaktadır.
Gıda endüstrisi “pazara” ve “teknolojiye” dönük hızlı bir
gelişim kaydediyor. Bu açıdan hububat ve özellikle buğ-
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to be sustainable. In order to achieve this, stakeholders
and decision makers must be in a constant and effective dialogue.

day üretimi ve ticaretiyle, dünya ile uyumlu sürdürülebilir
bir yapıya kavuşmalıdır. Bunun için tüm paydaşlar ve karar
alıcıların sürekli ve etkin bir diyalog içinde olması gerekir.

There are more than 200 wheat types registered and
production licensed in Turkey. But, the number of types
in the production are counted by tens. Especially in Central Anatolia and Gecit Regions where most of wheat
production is implemented; new types could not override
the dominance of some old types in production and the
share of new types in production remained at a limited
level. The lack of types, which are obtained after a long
time of reclamation with effort and cost is considered as
an economic loss. We can mention different reasons for
this. As the quality analysis require high cost, time and
amount of samples; the quality analyses are not conducted in opened generations but in stopped lines and yield
trials. This causes many high quality lines within the new
generations to remain out of operation. Another reason
is considering yield as the main goal for reclamation and
neglecting quality. As a result of this, although the potential yield of breeded products have increased; no improvement was achieved in their quality parameters and
recessions were witnessed.

Türkiye’de tescilli ve üretim izinli 200’ün üzerinde ekmeklik buğday çeşidi mevcuttur. Ancak üretimde bulunan çeşit sayısı onlarla ifade edilebilecek düzeydedir.
Bilhassa buğday üretimin büyük kısmının gerçekleştirildiği İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde, üretimde eski
birkaç çeşidin hakimiyetini yeni çeşitler kıramamış, yeni
çeşitlerin üretimde aldıkları pay kısıtlı düzeyde kalmıştır.
Bunca yıl, emek ve maliyetle yürütülen ıslah çalışmaları sonucu elde edilen çeşitlerin üretimde yer almaması,
ekonomik bir kayıp olarak görülmektedir. Bu sonucun
değişik nedenlerini sıralamak mümkündür. Kalite analizlerinin yüksek maliyetli, zaman ve fazla miktarda örneğe
ihtiyaç göstermesi sebebiyle, kalite analizlerinin açılan
generasyonlar yerine, durulmuş hatlarda ve verim denemelerinde yapılıyor olması, ilk sırada gelmektedir. Bu
durum açılan generasyonlarda birçok yüksek kaliteye
sahip hattın devre dışı kalmasına neden olmaktadır. Diğer bir neden yıllarca verimin temel ıslah amacı olarak
ele alınması ve kalitenin ihmal edilmesi. Bunun sonucu
olarak ıslah edilen çeşitlerin potansiyel verimleri giderek
yükselmiş olmasına karşın, kalite parametrelerinde gelişme sağlanamamış, gerilemeler görülmüştür.

Potential yield in new breed types has risen to 1000 kg/
de for some types but the realized yields did not reach to
50-60 % of that. The negative relation between quality
and yield that appeared after a certain level is a scientific
fact revealed as a result of several studies. As a result of
breeding programs where quality is neglected and the potential yield pushed the limits; types with genetically low
potentials in quality can be produced. Quality is considered as a quantitative characteristic. The quality of wheat
which is controlled by multiple genes and which has a
complex heritage; is also effected from environment and
breeding circumstances. The impact of genetic factors
on quality and stability is very important; but the environment and breeding circumstances are also very significant. Hence, as a result of cultivating the same types in
different environments by using different cultivation tech-
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Yeni ıslah çeşitlerinde potansiyel verim, kimi çeşitlerde
1000 kg/de ve daha üzerine çıkarılmış olmakla beraber,
gerçekleşen verimlerde hala bu değerlerin %50-60’ına bile
ulaşılamamıştır. Kalite ve verim arasındaki belirli bir düzeyden sonra ortaya çıkan negatif ilişki, birçok araştırma
sonucu ile ortaya konulmuş bilimsel bir gerçektir. Kalitenin ihmal edildiği ıslah programları ile potansiyel verimin
giderek sınırları zorlaması sonucu, kalite yönüyle genetik
potansiyeli düşük çeşitler üretilebilmektedir. Kalite, kantitatif bir karakter olarak bilinmektedir. Çok gen tarafından
kontrol edilen, kompleks bir kalıtıma sahip olan buğday
kalitesi, çevre ve yetiştirme ortamından da etkilenmektedir. Genetik faktörlerin kalite ve stabilitesi üzerindeki etkisi
küçümsenemeyecek düzeyde olmakla beraber, çevre ve
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niques; product with different quality is obtained. As the
new types of products are not cultivated in appropriate
circumstances with the required cultivation techniques;
the expected result for quality cannot be achieved. The
negative impacts of stink bug and wheat bug can also be
named as an important reason of low quality. With the
collaboration of our Stock Market and Provincial Directorate of Agriculture in Konya; important achievements were
made against stink bug and wheat bug , but the problem
is not solved for good yet.
Probably one of the most important reasons for low quality in Turkey is that the level of using certificated seeds is
below the requested level. Following the "Project of Seed
for Product Price" implemented in 2004; the export of
wheat and wheat based products has resulted with positive for the first time in 2005; which proves it. The fact that
a quality product cannot be obtained by using non-quality
seed is a scientific fact also revealed by several studies.
The importance of accessing the information, qualified
personnel, utilizing biological and mechanical technologies and production of new technology is very high for
quality wheat production. It is compulsory to use the existing potential and determine the needs on a sectoral
basis and meet the demands. This sectoral variety necessitates the increase of production amount, variety
and quality. Therefore, by considering the national and
international tendencies; efficient, quality, endurable and
economic types need to be developed and provided to
the user and consumer. The environment and population
problems of the earth also make this compulsory.
In terms of wheat production, the quality of the wheat
is also important apart from being sufficient. This had
been neglected for years and it causes great material
loss. Although it is within the scope of DIR, 30 million
tons of wheat were imported in Turkey within the last 20
years. In other words, we support the farmers of external basins with the resources of Turkey. Turkey produces
annually 20 million tons of wheat. But the quality fluctuates. When we say quality in wheat, we should consider
money. Quality wheat means good amount of money.
We need to know that the quality of wheat is important
for farmers and for industrialists. Because quality wheat
means quality flour. Flour sector needs to obtain the
quality raw material for quality product from the national
resources. In order for the Turkish wheat producers to
have a say in world wheat trade; quality wheat in world
standards should be produced, classification should be
done accurately and price policies must be correct. By
doing this, resources that will be transferred to external
basin will be used within our regional economy and our
farmers will be supported instead.
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yetiştirme ortamının kalite oluşumuna etkisi göz ardı edilemeyecek boyuttadır. Nitekim aynı çeşidin farklı çevrelerde
değişik yetiştirme teknikleri ile üretilmeleri sonucu çok farklı
kalitede ürün elde edilmesi de bu tespitin en önemli delilidir. Üretim aşamasında, yeni geliştirilen çeşitlerin uygun
çevrelerde ve ihtiyaç duydukları yetiştirme teknikleriyle yetiştirilmemesi, kalitede beklenilen sonucun elde edilmesini
engellemektedir. Kalite üzerine süne, kımıl gibi zararlıların
olumsuz etkileri de kalite düşüklüğünün önemli bir nedeni
olarak sıralanabilir. Konya’da Borsamız ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile süne, kımıl ile mücadelede çok önemli başarılar elde edilmiş olmakla birlikte, henüz sorunun geri dönüşümsüz, kalıcı bir çözüme kavuşturulduğu söylenemez.
Türkiye’de kalite düşüklüğünün belki de en önemli nedenlerinden birisi, sertifikalı tohum kullanım düzeyinin, henüz istenen seviyenin oldukça altında olmasıdır.
Türkiye’nin, 2004 yılında uygulamaya başladığı “Mahsul
Fiyatına Tohumluk Projesinin” hemen akabinde, 2005 yılında buğday ve buğdaya dayalı ürünler ihracatının ilk defa
artı vermesi de bu tespitin en önemli kanıtıdır. Kalitesiz
bir tohumluk kullanılarak kaliteli ürün elde edilemeyeceği,
bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuş bir gerçektir.
Kaliteli buğday üretiminde, bilgiye erişme, yetişmiş
eleman, biyolojik ve mekanik teknolojilerden yeterince
faydalanma ve yeni teknoloji üretiminin önemi çok büyüktür. Mevcut potansiyel kullanılarak, ihtiyaçları sektörel zeminde belirlemek ve talepleri gidermek zorunludur.
Sektörel çeşitlilik, bir taraftan üretim miktarının, diğer
yandan da çeşitlilik ve kalitenin artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeplerle, ulusal ve uluslararası eğilimler
dikkate alınarak verimli, kaliteli, dayanıklı ve ekonomik
yeni çeşitlerin geliştirilerek kullanıcı ve tüketiciye aktarılması gerekir. Dünyanın artmaya devam eden çevre ve
nüfus problemleri de bunu zorunlu kılmaktadır.
Buğday üretiminde yeterli olmanın yanında, üretilen buğdayın kalitesi de önemlidir. Yıllardır göz ardı edilen bu durum, büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. Her ne kadar DİR kapsamında da olsa, son 20 yıl içerisinde Türkiye’ye 30 milyon ton
ithal buğday girmiştir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’nin kaynaklarıyla dış havzaların çiftçilerini desteklemiş oluyoruz. Türkiye’de,
yılda yaklaşık 20 milyon ton buğday üretimi gerçekleştiriliyor.
Ama kalitede yıllara göre dalgalanmalar var. Buğdayda kalite
denildiği zaman, akla para gelmelidir. Çünkü kaliteli buğday
iyi para demektir. Şunu bilmemiz gerek, buğday kalitesi hem
çiftçiler hem de sanayiciler için önemlidir. Çünkü kaliteli buğdaydan kaliteli un elde edilir. Un sektörü kaliteli ürün için kaliteli
hammaddeyi ülke kaynaklarından karşılama çabasındadır. Türk
üreticisinin ve buğdayının, dünya buğday ticaretinde söz sahibi
olabilmesi; dünya standartlarında kaliteli buğday üretimi, doğru
sınıflandırma ve doğru fiyat politikaları ile gerçekleşecektir. Böylece, dış havzaya gidecek kaynaklar bölgemiz ekonomisinde
değerlendirilecek ve kendi çiftçimiz desteklenmiş olacaktır.
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The importance of classification was revealed within
Turkey due to quality problems experienced at production. As the wheat types have been set on certain standards; problems in wheat quality might appear. In addition to this, non-quality wheat imported causes unjust
competition. Until now, definition of wheat for pasta and
bread had been made in Turkey. We all know that this
classification does not meet the requirements. In order
to be ready for international competition, first we need to
reveal the sectoral problems and solve those.

Türkiye genelinde, üretimde yaşanan kalite sorunları nedeniyle sınıflandırmanın önemi daha çok ortaya çıkmıştır.
Buğday çeşitlerinin belirli standartlara oturtulmaması nedeniyle, buğday kalitesinde problemler ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, ithal edilen kalitesiz buğday da haksız
rekabete yol açmaktadır. Şuana kadar Türkiye’de sadece
ekmeklik ve makarnalık buğdayların tarifi yapılmıştır. Bu
sınıflamanın ihtiyaçlara cevap vermediğini hepimiz biliyoruz. Uluslararası rekabete hazır olmamız için önce sektörel sorunlarımızı ortaya koyup çözmemiz gerekmektedir.

If we want to be effective and competitive in our sector, we need to accept that the criteria in world wheat
trade is quality and we need to restructure our production accordingly. Therefore, support for quality wheat
should be increased. With the support on quality, our
farmers will show effort to obtain quality product. As
Konya Stock Market, we continue our efforts for quality production in wheat. We should know that quality
production is the result of a training work. The support
and interest of our farmers in the trainings give us hope
for future. Our farmers are doing their best to succeed.
The only thing needed is supporting and encouraging
quality products.

Sektörümüzde söz sahibi ve rekabetçi olmak istiyorsak
dünya buğday ticaretindeki kriterin kalite olduğunu kabullenmemiz ve bu yönde üretimimizi yeniden yapılandırmamız gerekmektedir. Bu amaçla buğdayda kaliteye destek
arttırılmalıdır. Kaliteye verilecek destek ile çiftçilerimiz, kaliteli ürün elde etmeye çaba gösterecektir. Konya Ticaret
Borsası olarak buğdayda kaliteli üretim ile ilgili çalışmalara
devam etmekteyiz. Kaliteli üretimin iyi bir eğitim çalışmasıyla olacağını bilmeliyiz. Yapılan çalışmalarda çiftçilerimizin de konuya olan desteği ve eğitimlere olan ilgisi bizlere
ilerisi için ümit vermektedir. Bizim çiftçimiz bu işi eksiğiyle
noksanıyla elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Yeter ki
kaliteli ürüne hak ettiği destek verilerek teşvik edilsin.
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Criteria of Quality
in Wheat For Bread,
Biscuits, Pasta

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

Ekmeklik, Bisküvilik,
Makarnalik Buğdayda
Kalite Kriterleri

Mehmet ŞAHİN
Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute-Konya
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Konya

"Wheat quality statement depends on different industrial uses of wheat. Quality generally indicates the appropriate desired characteristics. Description of the quality of wheat is based upon
flour production in the current conditions and competitive pricing and the ability to produce attractive products."
“Buğdayda kalite deyimi, buğdayı kullanan sanayiciye göre farklı anlamlara gelmektedir. Kalite, genellikle
istenilen özelliklere uygun olmayı işaret etmektedir. Buğday kalitesinin tarifi, unun üretim ünitesindeki
mevcut şartlarda her zaman rekabet edilebilir fiyatta, cazip ürün meydana getirebilme kabiliyetidir.”
INTRODUCTION
The world population is growing rapidly every day,
so the need for foodstuff increases as a major problem, parallel to this. Rapidly advancing scientific and
technical efforts to increase the food in our age are
becoming widespread. The most important basic food
in human nutrition are grain products. Changing consumer habits and grain products also varied depending on emerging technologies and consumer demand
has become widespread. Flour, bread, pasta, grits,
biscuits, wheat, noodles, and fast spreading breakfast
grain products are one of the most common consumption ways of wheat. Depending on the world's different regions and traditions, these products are more
diversified.

56

June • Haziran 2016

GİRİŞ
Dünya nüfusu hızla artmakta ve buna paralel olarak
gıda maddelerine duyulan ihtiyaç her geçen gün önemli
bir sorun haline gelmektedir. Çağımızda gıda maddelerinin artırılması yönünde hızla ilerleyen bilimsel ve teknik
çalışmalar yaygınlaşmaktadır. İnsan beslenmesinde en
önemli temel gıda maddesi, tahıl ürünleridir. İnsanların
değişen tüketim alışkanlıkları ve gelişen teknolojiye bağlı
olarak tahıl ürünleri de çeşitlenmiş ve tüketici istekleri yaygınlaşmıştır. Un, ekmek, makarna, irmik, bisküvi,
bulgur, erişte ve günümüzde hızla yayılan kahvaltılık tahıl
ürünleri, bu tahıl ürünlerden biri olan buğdayın en yaygın
tüketim şekilleri arasındadır. Dünyanın değişik bölgelerine ve geleneklerine bağlı olarak bu ürünler daha da
çeşitlenmektedir.
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Wheat carries a great importance for Turkish economy.
The need for both wheat bread industry in our country,
the basic material consists of pasta and biscuit industry,
wheat is to become one of the indispensable agricultural products. Although we have about 19 million tons of
annual production capacity, this cannot meet domestic
demand and external purchase is done in some years.
A disappointing year in some climatic conditions (precipitation, temperature, and so forth) to the quality of wheat
decreases that are exposed to sunn pest, the gap is
closed by external purchases.
Wheat quality statement depends on different industrial
uses of wheat. Quality generally indicates the appropriate desired characteristics. Description of the quality of
wheat is based upon flour production in the current conditions and competitive pricing and the ability to produce
attractive products. Usually the phrases "strong flour"
and “quality flour" are used synonymously. This statement does not happen or that's suitable to be used for
a purpose, which consists of determining the strong or
weak. Strength of the product is usually is associated
with the protein and comprises the quantity and quality
of protein, together. (Sahin et al., 2009).
Our interest in grain and especially in wheat, beyond
the traditional consumption habits, is related with Anatolia being the center of gene and stem, and the ecological compatibility in geographical manners. We have
high potential of production. After the Second World
War, surplus production and increase in quality brought
by advancing technology, has developed a great competition in international level. These and other reasons,
the continuity of the industry based on grains, as in all
types of industrial products, which makes the standards
and quality production necessary. The quality finished
product, require high quality raw materials. This point in
today's grain production quality to meet the technological needs and requires taking adequate measures in this
regard. (Elgin and Er tugay, 1995). The main objective of
the breeding program; high efficiency, improved quality
and varieties resistant to diseases
Quality; briefly is a set of features demanded by industrialists and consumers. In this context, who is looking for which quality features? Let's explain this by giving
examples from wheat;

WHO IS LOOKING FOR WHICH
QUALITY FEATURES?
Wheat producer; wants to have the product to be efficient, durable, strong, pure, clean and healthy. These
criteria are directly related to the market value of the
crop. For this, they must use certified seed. Manufactur-
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Buğday, Türkiye ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde gerek ekmek sanayisinin gerekse bulgur,
makarna ve bisküvi sanayisinin temel hammaddesi oluşu,
buğdayı vazgeçilmez tarım ürünlerinden biri haline getirmektedir. Yıllık yaklaşık 19 milyon ton üretim kapasitemize rağmen bazı yıllarda iç talep karşılanamamakta ve
dış alım yapılmaktadır. Bazı yıllarda iklim koşullarının kötü
geçmesi (yağış, sıcaklık, v.b) veya süne zararına maruz
kalmış buğdayın kalite değerlerinin düşmesi nedeniyle dış
alım yapılarak açık kapatılmaktadır.
Buğdayda kalite deyimi, buğdayı kullanan sanayiciye
göre farklı anlamlara gelmektedir. Kalite, genellikle istenilen özelliklere uygun olmayı işaret etmektedir. Buğday kalitesinin tarifi, unun üretim ünitesindeki mevcut şartlarda
her zaman rekabet edilebilir fiyatta, cazip ürün meydana
getirebilme kabiliyetidir. Genellikle “kuvvetli un” deyimi ile
“kaliteli un” deyimi eş anlamda kullanılmaktadır. Bu deyim, unun bir amaç için kullanılmaya elverişli olmasını
veya olmamasını, kuvvetli veya zayıf oluşunu tayin etmektedir. Unun kuvvetli oluşu, genellikle proteinle ilişkilidir ve
proteinin miktar ve kalitesini birlikte ihtiva etmektedir (Şahin ve ark., 2009).
Tahıla, özellikle buğdaya olan ilgimiz, geleneksel tüketim
alışkanlığının ötesinde, coğrafik açıdan da Anadolu'nun gen
merkezi olma tabiatından ve ekolojik uygunluktan kaynaklanmaktadır. Yüksek bir üretim potansiyelimiz mevcuttur.
İkinci dünya savaşı sonrasında, gelişen teknolojinin getirdiği ihtiyaç fazlası üretim ve kalitedeki yükselme, uluslararası
çapta büyük bir rekabet ortamı hazırlamıştır. Bu ve benzeri
sebepler, her türlü sanayi ürününde olduğu gibi tahıla dayalı
sanayide de sürekliliği, standart ve kaliteli üretimi zorunlu kılmaktadır. Kaliteli mamul madde ise, kaliteli hammaddeyi gerektirir. Bu husus günümüzün teknolojik ihtiyaçlarına cevap
verecek kalitede tahıl üretimini ve bu konuda yeterli önlemler
alınmasını gerektirir (Elgin ve Er tugay, 1995). Islah programlarının ana hedefi de; yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı ve
kaliteli çeşit geliştirmektir (Atlı, 1999).
Kalite; kısaca sanayici ve tüketicilerin talep ettikleri
özelliklerin bütünüdür. Bu doğrultuda kim, hangi kalite
özelliklerini aramaktadır? Buna buğdaylardan örnek vererek açıklayalım;

KİM, HANGİ KALİTE ÖZELLİKLERİNİ ARIYOR?
Buğday Üreticisi; yetiştirdiği buğdayın verimli, dayanıklı, sağlam, saf, temiz ve sağlıklı olmasını ister. Bu kriterler,
mahsulün pazar değeri ile doğrudan ilgilidir. Bunun için
sertifikalı tohumluk kullanmalıdırlar. Üreticiler gübreleme,
sulama gibi bakım işlerini yeterli ve zamanında yapmalı,
yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele etmeli, ürünün pazar kalitesini artırmalıdır. Buğday kalitesi, tanenin
biyolojik, fiziksel ve kimyasal yapısı ile ilgilidir.
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ers should do the processes such as fertilization, watering, disease and pest control timely and adequately and
improve the market quality of the product. Wheat quality
is related with the biological, physical and chemical structure of the grain.
Miller; desires the type of wheat to be clean, white, with
good yield which minimizes the energy to be consumed
when processing. (Elgin and Er tugay, 1995). Because
of the impurity of wheat in our country and the mixture
of different species of it, cleaning process conducted in
mills and wheat classification costs an additional loss of
energy and time. On the other hand unsuitable varieties,
grain structure and impurity elements, reduce the quality
of the grinding of wheat in the mill.
Baker; desires a high gluten content in wheat. The
more quantity and quality of gluten results in more water
that is absorbed and an increase in gas storage capacity.
This increases both the efficiency and quality of bread in
this spite (Demir, 1983).
Pasta manufacturer; does not desire dispersion and
adhesion of the pasta produced, when cooking. Desires
for the least amount of dry matter passing into the cooking water. Therefore, vitreousness with protein quantity
and quality in pasta grain is very important. In addition
to that, a high value of amber yellow color is one of the
desired properties.
In addition to that, a high value of amber yellow color is
one of the desired properties. In this respect, it is required
that the wheat has to have a weak amount of protein with
around 10% ratio of protein and in soft structure, when
manufacturing.
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Değirmenci; una işleyeceği buğdayın temiz, beyaz,
un randımanının yüksek ve una işleme anında sarf edilen
enerjiyi minimize edecek buğday tipi arzu eder (Elgin ve
Er tugay, 1995). Ülkemizde buğdayların içinde yabancı
madde karışımının, diğer tür ve çeşit karışıklığının fazla olmasından dolayı değirmenlerde temizleme işlemi ve buğday sınıflaması için ek bir enerji ve zaman kaybı meydana
gelmektedir. Diğer taraftan uygun olmayan çeşit, tane
yapısı ve kirlilik unsurları, değirmende öğütme kalitesini
düşürmektedir.
Fırıncı; buğdayın glüten içeriğinin yüksek olmasını arzu
eder. Glüten ne kadar fazla miktarda ve kaliteli olursa, su
o kadar fazla absorbe edilir ve gaz tutma kapasitesi artar.
Bu da hem ekmek verimini hem de kalitesini o nispette
arttırır (Demir, 1983).
Makarna İmalatçısı; ürettiği makarnaların pişirilirken
dağılmasını ve yapışmasını arzu etmez. Pişme suyuna en
az kuru maddenin geçmesini arzu eder. Bu sebeple makarnalık buğdaylarda protein miktarı ve kalitesi ile camsılık
çok önemlidir. Bununla birlikte kehribar sarı renk açısından yüksek değerde olması, istenen özelliklerden biridir.
Bisküvi, Pasta ve Kraker İmalatçısı; üretilen mamullerin kontrolsüz olarak kabarmasını istemez. O bakımdan
bu mamuller imal edilirken buğday protein oranının % 10
civarında, zayıf ve yumuşak yapıda olması istenir.
Buğday kalitesi, un ve irmik üreten sektörlerle bunların ürünlerini işleyen sektör açısından farklı anlamlarda
yorumlanır. Un ve irmik üreten sektör, öncelikle buğdayın öğütme kabiliyetinin üstün olmasını, temiz ve sağlıklı
tanelerden oluşmasını, bu özellikler dışında da son ürün
kalitesine uygunluğunu tercih eder. Un ve irmik işleyen
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Quality of wheat is interpreted accordingly with in terms
of sectors working flour and semolina. Sectors producing
flour and semolina, firstly, prefer high grindability, comprising of healthy and clean grains, and also the suitability
of the final product quality of the wheat. Sectors processing wheat, semolina, pasta, biscuits, bread, etc. take the
final product quality along with the suitability to public
healthiness as a basis (Atlı, 1999).

WHEAT QUALITY VALUES
FOR BREAD AND BISCUITS
Visual Evaluation
Visual evaluation, basically, is made by looking at the
grain. This evaluation; gives us important information on
the color, variability, massiveness, wrinkleness along with
the pest infections and harms of the grain. Genotypes in
heterogenous, misshaped looks and those are showing
differences in size with abnormal colors must be separated from the wheat. Uniformity (consistency) is a very
desirable feature in grains. Homogenousness can be
maintained with the elimination of grains that are showing differences. Grains in high volume and weight have a
high commercial value and are preferred by millers. Along
with this; these are in good physical shape and color,
with mealy and vitreous internal structure draw attention
upon the quality of the final product to be processed.
Except some exceptional situations, generally, there is a
tight correlation in grains upon the matters of dark color,
hardness, vitreousness and strength in terms of bread
making (Elgin and Er tugay, 1995).
Minimum Quality Values Desired
in Wheat for Breadmaking
• Hectolitre weight: > 77 kg /Hl
• Weight for Thousand Grains >35 g (KM)
• Hardness (PSI-NIR): < 65 (Decreasing values are an
expression of hardness, increasing values are an expression of softness)
• Protein Ratio (%): >12
• Zeleny Sedimentation: > 35 ml
• Yield of Flour (%): > 65
• Energy Value (Alveograf W): > 200 jules
• Water Absorption (%): > 55
• Softening Degree: < 50 B.U
• Bread Volume > 420
• Gluten Index (%) > 60
• Wet Gluten Amount (%) > 27
• Dry Gluten Amount (%) > 9
Weights of Thousand Grains and Hectolitre
Weight of Thousand Grains, as an inherited property, is
affected by such factors as the wheat variety, climate and
soil conditions, environmental conditions during grain filling, spike number and the number of non-sterile flowers
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ekmek, makarna, bisküvi, vb. sektörler ise halk sağlığına
uygunluğunun yanında son ürün kalitesini esas almaktadır (Atlı, 1999).

EKMEKLİK VE BİSKÜVİLİK
BUĞDAY KALİTE DEĞERLERİ
Görsel Değerlendirme
Görsel değerlendirme basitçe taneye bakılarak yapılan değerlendirmedir. Bu değerlendirme; tanenin rengi,
değişkenliği, iriliği ve buruşukluğu ile tane şekli itibariyle
böcek enfeksiyonu ya da zararı hakkında önemli bilgiler
verir. Anormal renkli, tane büyüklüğü açısından farklılık
gösteren taneler ve şekilsiz olan heterojen görünüşlü genotipler, buğdaydan ayrılmalıdır. Hububatlarda tekdüzelik
(yeknesaklık) çok arzu edilen bir özelliktir. Eğer gerekli ise
tekdüze olmayan taneler elekle elenir ve farklılık gösteren taneler ayırt edilerek homojenlik sağlanabilir. Tane ve
hacim ağırlığı yüksek, iri ve yeknesak taneli buğdayların
ticari değeri yüksektir ve değirmenciler tarafından tercih
edilir. Bunun yanı sıra fiziksel olarak renk ve sertlik derecesi iyi olan, unsu ve camsı iç yapıda bunun buğdaylar
da son ürüne işlenmesi kalitesi bakımından ilgi çekmektedir. Bazı istisnai durumlar dışında genellikle tanede koyu
renk, sertlik, camsılık ile kuvvetlilik arasında, ekmekçilik
değeri bakımından sıkı korelasyon vardır (Elgin ve Er tugay, 1995).
Ekmeklik Buğdayda İstenen Minimum Kalite Değerleri
• Hektolitre Ağırlığı: > 77 kg /Hl
• Bin Tane Ağırlığı: >35 g (KM)
• Sertlik (PSI-NIR): < 65
(Değerin düşmesi sertliğin, yükselmesi yumuşaklığın ifadesidir)
• Protein Oranı (%): >12
• Zeleny Sedimantasyon: > 35 ml
• Un Verimi (%): > 65
• Enerji Değeri (Alveograf W): > 200 jul
• Su Absorbsiyonu (%): > 55
• Yumuşama Derecesi: < 50 B.U
• Ekmek Hacmi: > 420
• Glüten İndeksi: (%) > 60
• Yaş Glüten Miktarı (%): > 27
• Kuru Glüten Miktarı (%): > 9
Bin tane ve Hektolitre Ağırlıkları
Bin tane ağırlığı, kalıtımsal bir özellik olmakla birlikte
buğdayın çeşidi, iklim ve toprak koşulları, tane dolumu
sırasındaki çevre şartları, başak sayısı ve bir başakta kısır
olmayan çiçek sayısı gibi faktörler, bu özelliği etkilemektedir. Tanenin olgunlaştığı dönemde havanın sıcak gidişatı,
tanedeki nişasta birikimini önleyeceğinden cılız kalan tanelerin ağırlığı azalır.
Tane boyutu denince tanenin genişliği, uzunluğu, yüksekliği anlaşılmalıdır. Tanenin bu özelliklerine hem kalıtsal
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on a spike. Hot conduct on the weather when the grain
matures, prevents the starch collecting so the rickety
grain becomes lighter.
Length, height and width shall come into mind when
talking about dimension of the grain. This property
of the grain is affected by genetic and environmental
factors. Heavier grains cause problems when cleaning the grain with mill equipment. Smaller grains may
also become a problem when cleaning. Bread and
durum wheat genotypes with too small grains are not
preferred by grain industrialists. Because, during the
normal cleaning, loss ratio may be higher than 10%
and bran output may be high. This means less flour
yield over the amount of wheat. Small grains may occur with the impact of abnormally hot and dry growing conditions or disease, very large grains may occur
under the influence of the rainfall or irrigation conditions. It is desired to be a genotypic characteristic
feature.
When considering the wheat weight in bread wheat
dependent to genotype, there is a high correlation between the weight of a single grain and the flour yield.
More coarse grains means less grain. Grain size does
not have a strong effect on the release of endosperm
(Williams et al., 1988) In contrast, due to environmental
conditions in favor with flour yield, there is a positive correlation. There is a higher correlation between the hectoliter weight and flour yield. This is because, instead of
the grain weight, this is linked with the grain density and
more dense grains include more endosperm. Hectoliter weight is associated with the shape and size of the
grain. Rounder the grain, it would be much less rougher.
Higher the hectoliter weight, higher the flour yield (Williams et al., 1988).
Hardness (Particle Size Index; PSI):
Texture of wheat grain, has an impact on quality of
bread wheat and general processing properties. Hardness affects grinding and harder the grain is, the more
is the gas holding capacity, fermentation tolerance,
water absorption, the higher the energy consumption.
PSI test is the best method for hardness test. In recent
years, SKC (Single Kernel Characterization) hardness
value is being used and it also has an important effect
on the hardness, processing quality of the wheat and
flour quality. When determining the industry where flour
is to be used, hardness degree is the most important
criteria. Hardness of wheat can be measured rapidly
with the calibration of NIR reflectance spectroscopy and
the methods that are giving the hardness values. Hard
grains are being preferred in bread wheat while soft
grains are being preferred in biscuit wheat.
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hem de çevresel faktörlerin etkisi vardır. Aşırı iri taneler,
depolamada, değirmen ekipmanlarında tanenin temizliği esnasında problem olmaktadır. Çok küçük taneler de
temizleme esnasında sıkıntı verebilir. Çok küçük tanelere
sahip ekmeklik ve makarnalık buğday genotipleri, hububat sanayicisi açısından tercih edilmemektedir. Çünkü
normal temizleme esnasında % 10’dan fazla bir oran kayıp olabilmekte ve kepek çıktısı fazla olmaktadır. Bu da
buğday miktarı üzerinden daha az un verimi demektir.
Küçük taneler, anormal sıcak ve kurak büyüme şartlarının
etkisiyle veya hastalıktan, çok iri taneler ise fazla yağış ya
da sulama şartlarının etkisiyle meydana gelebilir. Bu özelliğin genotipik bir karakter olması arzu edilir.
Ekmeklik buğdaylarda genotipe bağlı buğday ağırlığı
göz önüne alındığında, tek tane ağırlığı ile un verimi arasında yüksek bir korelasyon yoktur. Daha iri taneler daha
az tane anlamına gelir. Tane büyüklüğünün endospermin
açığa çıkmasında kuvvetli bir etkisi yoktur (Williams ve
ark., 1988). Buna karşılık çevre şartlarına bağlı irilik ile un
verimi arasında, olumlu yönde ilişki mevcuttur. Hektolitre
ağırlığı ile un verimi arasında daha yüksek bir korelasyon
bulunmaktadır. Bunun sebebi hektolitre ağırlığının, tane
ağırlığından ziyade tane yoğunluğu ile bağlantılı olması ve
daha yoğun tanelerin daha fazla endosperm içermesinden dolayıdır. Hektolitre ağırlığı tanenin şekli ve iriliği ile
ilişkilidir. Genelde tane ne kadar yuvarlak olursa o kadar
az pürüzlü olur. Hektolitre ağırlığı ne kadar yüksek olursa
un verimi de o kadar yüksek olur (Williams ve ark., 1988).
Sertlik (Particle Size Index; PSI)
Buğday tanesinin tekstürü, ekmeklik buğdayın kalitesi
ve genel işleme özellikleri üzerine temel bir etkiye sahiptir. Sertlik öğütmeyi etkiler ve tane ne kadar sert olursa
zedelenmiş nişasta içeriği, gaz tutma kapasitesi, fermantasyon toleransı, su absorbsiyonu, öğütmedeki enerji
tüketimi o kadar artar. Sertlik testi için en iyi metot PSI
testidir. Son yıllarda SKC (Single Kernel Characterization)
sertlik değeri de kullanılmaya başlanmış olup, buğdayın
sertliği, işleme kalitesi ve un kalitesi üzerine önemli etkiye
sahiptir. Unun kullanılacağı endüstrinin saptanmasında,
sertlik derecesi en önemli kriterdir. Buğdayın sertliği, NIR
reflektans spektroskopi ile sertlik değeri veren metotların
kalibrasyonu yapılarak hızlı bir şekilde ölçülebilmektedir.
Ekmeklik buğdayda sert taneler tercih edilirken, bisküvilik
buğdayların yumuşak olması tercih sebebidir.
Protein
Buğdayda kalite kriterleri arasında protein içeriği en
yaygın kullanılan özelliktir. Buğday tanesinde protein, nişasta granülleri arasında protein matriksi halinde bulunur.
Tane olgunlaşırken, nişasta granülleri hücre içerisinde
şekilsiz olarak yayılır. Proteinler hamurun birçok karakteristik özelliklerini olumlu yönde etkilemektedir. Unun, su
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Protein
The protein content of the wheat is one of the most
commonly used feature in quality parameters. Protein in
wheat grain can be found as protein matrix in starch granules. While grain matures, starch granules are shapelessly spread within the cell. Proteins affects positively most
of the characteristic features of the dough. When the flour
is being reduced to dough with water, gluten molecules
spread as a web through the dough mass. This keeps
the carbondioxyde bubbles in the dough and makes it
gain volume.
If the amount of gluten is low and the extensibility and
extendibility is weak, carbondioxyde molecules which are
formed after leaving can't be contained within the dough
and volume cannot be gained. In this situation, it is expressed as the flour strength is low. Strong flour is being
preferred in bread wheat while weak flour with low gluten
amount is being preferred in biscuit wheat. The distortion
and blistering of the shape in biscuits, in terms of final
product quality, is undesirable.
While wheat breeders desire for the maximum flour
yield, wheat industrialists desire for the highest concentration with lowest prices. Breeders, generally are working to resolve this contrast arising between grain yield
and protein concentration. Inverse correlation between
the grain yield and the protein concentration varies between -0.2 and -0.8 (Depauw et al.; 1992).
It is observed that there
are more than one genes
affecting the protein concentration. Along with this,
such factors as environment and growth conditions, rain, climate conditions during the maturing
of the wheat, fertilization,
rotation applied to the soil,
diseases, irrigation times and amounts effects the amount
of protein. Genetic structure has a small but important effect on the proteins. When high protein diversity is desired
in bread wheat, lower protein content is seeked in biscuit
wheats.
SDS and Zeleny Sedimentation
Sodium dodecyl sulfate (SDS) and Zeleny sedimentation; these two tests give an estimate upon the strength
of the wheat. Strength of wheat depends on the degree
of oxidation and hydration of the proteins. Since the
gluten molecules are merged with fat molecules, sodium dodecyl sulfate facilitates the hydration of proteins.
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ile hamur haline getirilmesi durumunda, glüten molekülleri
bir ağ şeklinde hamur kütlesine yayılır. Hamurun mayalanmasında oluşan karbondioksit kabarcıklarını hamurda
tutarak hamurun hacim kazanmasını sağlarlar.
Glüten miktarı düşük, uzayabilirliği ve genişlemesi zayıf
ise mayalamadan sonra oluşan karbondioksit moleküllerini hamur içinde tutamaz ve hacim kazanmasını sağlayamaz. Bu durumda unun kuvvetliliği düşük olarak ifade
edilir. Ekmeklik buğdayda kuvvetli unlar tercih edilirken,
bisküvilik unlarda ise glüten kuvveti zayıf unlar tercih edilmektedir. Bisküvide, son ürün kalitesi açısından, verilen
şeklin bozulması ve kabarması istenmeyen bir durumdur.
Buğday ıslahçıları en yüksek buğday verimini isterken,
buğday sanayicileri de mümkün olan en düşük fiyatla en
yüksek protein konsantrasyonunu arzu etmektedirler. Islahçılar, genel olarak tane verimi ve protein konsantrasyonu arasında sınırlandırılan bu iki özellikten doğan zıtlığı
çözmek için çaba sarf etmektedirler. Tane verimi ve protein konsantrasyonu arasındaki ters korelasyon, -0.2 ile
-0.8 arasında değişmektedir (Depauw ve ark., 1992 ).
Yapılan çalışmalarda protein konsantrasyonu üzerine
etki eden birden fazla gen olduğu belirlenmiştir. Bunun
yanında çevre ve büyüme şartları, yağmur, buğdayın olgunlaşması sırasındaki sıcaklık gibi iklim faktörleri, gübreleme, toprağa uygulanan rotasyon, hastalık, sulama zamanı ve miktarı da protein
miktarını etkilemektedir.
Genetik yapı, proteinler üzerinde küçük ama
önemli bir etkiye sahiptir.
Ekmeklik
buğdaylarda
yüksek protein içeriğine
sahip çeşitler istenirken,
bisküvilik
buğdaylarda
düşük protein içeriğine
sahip buğday çeşitleri tercih edilmektedir.
SDS ve Zeleny Sedimantasyon
Sodyum Dodesil Sülfat (SDS) ve Zeleny Sedimantasyon; her iki testte buğday kuvvetliliği hakkında bir tahmin
vermektedir. Buğdayın kuvvetliliği, proteinlerin hidrasyon
ve oksidasyon derecesine bağlıdır. Proteinlerin glüten
molekülleri, yağ molekülleri ile birleştiğinden sodyum dodesil sülfat, proteinlerin hidrasyonunu kolaylaştırmaktadır.
Laktik asit ve sodyum dodesil sülfat süspansiyonu ile hidrasyon ve oksidasyon kapasiteleri etkili bir şekilde ölçülebilmektedir. Yüksek sedimantasyon hacmi, buğdaylarda yüksek kuvvetliliği göstermektedir. SDS veya Zeleny
Sedimantasyon hacmine, protein miktarı ve kalitesi etki
eder. Ekmeklik buğdaylarda yüksek sedimantasyon de-
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Hydration and oxidation capacities can be measured
with efficiency with the help of lactic acid and sodium
sulphate. High sedimentation volume shows the heavy
strength in wheat. Protein amount and the quality effects the SDS and the Zeleny Sedimentation volume.
When higher sedimentation value is desired in bread
wheat, lower sedimentation values are desired in biscuit
wheat.
Dough Energy Value
Dough produced from the wheat flour with water gives
us information about the extendibility and the expandability of the dough. Today, energy of the flour can be
determined with such devices as Extensograph and Alveograph. When higher energy value is desired in bread
wheat, lower energy values are desired in biscuit wheat.

MINIMUM WHEAT QUALITY
VALUES FOR DURUM
Visual Evaluation
Visual evaluation is a very important criterion on durum wheat and it gives us information on grain structure.
Factor such as width, length, pursiness of grain can be
observed. Rotatory grain is a serious quality problem
on durum wheat. On visual evaluation, it gives an idea
about rotatory grain. Semolina producers and mills do
not prefer wheats with rotatory grain with ratio over 25%.
Because there grains are low on semolina efficiency. In
some years when rotatory grains are too much, durum
wheat is used as coarse wheat. Besides visual evaluation, also gives information about amber color of grain.

MINIMUM WHEAT QUALITY
VALUES FOR DURUM
•
•
•
•
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Hectolitre weight: > 76 kg /Hl
Weight for Thousand Grains >36 g
Protein Ratio (%) >13
Vitreous Grain Ratio (%): > 75
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ğeri istenirken, bisküvilik buğdaylarda düşük sedimantasyon değeri arzu edilmektedir.
Hamur Enerji Değeri
Buğday unundan su ile yapılan hamur, hamurun uzayabilirliği ve genişlemesi hakkında bilgi vermektedir. Günümüzde Alveograf ve Ekstensograf gibi farklı cihazlarla
unun enerjisi hakkında bilgi elde edilebilmektedir. Ekmeklik buğdaylarda unun yüksek enerji değerine sahip olması
istenirken, bisküvilik buğdaylarda düşük enerjiye sahip
buğdaylar tercih edilmektedir.

MAKARNALIK BUĞDAYDA
MİNUMUM KALİTE DEĞERLERİ
Görsel Değerlendirme
Makarnalık buğdayda görsel değerlendirme önemli bir
kriterdir ve bize tane yapısı hakkında bilgi vermektedir.
Tanenin eni, boyu, buruşukluğu gibi unsurlar gözlemlenebilir. Makarnalık buğdayda dönmeli tane önemli bir kalite
sorunudur. Görsel değerlendirmede, dönmeli tane oranı
hakkında fikir verir. İrmik üreticileri ve değirmenciler, dönmeli tane oranının %25’i geçtiği türdeki buğdayları tercih
etmezler. Çünkü bu tanelerin irmik verimi düşük olmaktadır. Dönmeli tane oranın çok olduğu bazı yıllarda, makarnalık buğdayın yemlik olarak değerlendirilmesi bu sebeptendir. Ayrıca görsel değerlendirme, tanenin kehribar sarı
rengi hakkında da bilgi vermektedir.
Makarnalık Buğdayda İstenen Minimum Kalite Değerleri
• Hektolitre Ağırlığı: > 76 kg /Hl
• Bin Tane Ağırlığı: >36 g
• Protein Oranı (%): >13
• Camsı Tane Oranı (%): > 75
• SDS sedimantasyon: > 20 ml
• B Sarılık Değeri: >22
• Kuru Glüten Miktarı (%): > 9
• Yaş Glüten Miktarı (%): Yüksek
• Glüten İndeksi: Yüksek
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•
•
•
•
•

SDS sedimentation: > 20 ml
B Yellowness Value: >22
Dry Gluten Amount (%): > 9
Wet Gluten Amount (%): High
Gluten Index: High

Protein
Quality factors in durum wheat; percentage of vitreous
grain, gluten strength (SDS Sedimentation test), protein
content, amount of yellow pigments and the weight of
thousand grains.
Protein content of durum wheat is very important
and must be taken into consideration since this affects
the quality characteristics in pasta and cooking quality.
Since the relation between protein content and cooking
quality is complex, this can be affected by other factors. Generally, pasta adhesion decreases when protein
content increases. Durum wheat with high protein and
good physical conditions; uniform particles maintain high
semolina yield, flour output must be at its lowest grade.
When kneading, physically strong, hydrated (hydratation)
and elasticated pasta occurs. Such product would leave
fewer residues to the cooking water and would be swollen acceptably when cooking. After the cooking process
and before servicing, it shall maintain its form with no
adhesion when kept in hot water (Marchylo et al., 1998).
Protein content continues to be the basic quality factor
for pasta production in the future too. Strength and continuity of the protein web is related to the textural characteristics of cooked spaghetti. As the total protein content
increase, characters above related to the protein web are
not affected. It is proven that in formation of gluten web
some gluten proteins such as sub units of Gluten with low
molecule weight contribute directly. Since the determination
of this; quality of protein has a direct effect on the occurrence of protein web. Some of these sub units are much
more effective on good web formation than other sub units.
Gluten proteins gain viscoelasticity during water intake. This
viscoelasticity is affected by protein composition.
Amount of Vitreous Grains
For most producers, vitreousness is an important criterion. Vitreousness occurs in wheat with hard texture.
Breeders, take these genotypes into trial in low breeding
conditions for vitreous grains to determine the vitreous
grain occurrence potentials of durum wheat lines. Some
genotypes are affected by the breeding conditions and
lose their vitreousness in inappropriate conditions. Such
genotypes showing these characteristics are eliminated.
Non-vitreous grains have different physical textures and
are more fragile as per vitreous grains. Softer the grain is,
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Protein
Makarnalık buğdaylardaki çok önemli kalite faktörleri;
camsı tane yüzdesi, glüten kuvvetliliği (SDS sedimantasyon testi), protein içeriği, sarı pigment miktarı ve bin tane
ağırlığıdır.
Durum buğdaylarının protein içeriği, makarnada tüm
kalite karakteristiklerine ve pişme kalitesine etki ettiğinden, çok önemlidir ve göz önünde tutulması gerekir.
Protein içeriği ile pişme kalitesi arasındaki ilişki oldukça
kompleks olup, başka faktörler tarafından da etkilenmektedir. Genelde protein içeriği artınca makarna yapışkanlığı da azalmaktadır. Yüksek protein ve iyi fiziksel
şartlara sahip durum buğdayı; yeknesak partiküllü yüksek irmik verimi sağlarken, un çıktısı en düşük seviyede
olmaktadır. Yoğurma esnasında da hidrate (hidratasyon)
ve fiziksel olarak kuvvetli ve elastiki yapıya sahip bir
makarna oluşturmaktadır. Böyle bir ürün, pişirme esnasında yeterince şişecek ve pişirme suyuna en az kalıntı
bırakacaktır. Pişirmeden sonra ve servisten önce, sıcak
suda muhafaza edildiği zaman yapışmayacak ve şeklini
koruyacaktır (Marchylo ve ark. 1998).
Protein içeriği, gelecekte de makarna üretimi için temel kalite faktörü olmaya devam edecektir. Protein ağının
kuvvetliliği ve sürekliliği, direkt olarak pişmiş spagettinin
dokusal (tekstürel) karakteriyle ilgilidir. Toplam protein
içeriği artıkça, protein ağlarına bağlı olarak yukarıdaki karakterler etkilenmektedir. Düşük molekül ağırlıklı glütenin
alt üniteleri gibi bazı glüten proteinlerinin, glüten ağının
oluşumunda doğrudan rol oynadığı tespit edilmiştir. Bunun tespitinden bu yana protein kalitesinin, protein ağı
oluşumu üzerine bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu
alt ünitelerden bir kısmı, iyi ağ oluşumu üzerine diğer alt
ünitelerden daha fazla etkilidir. Su alma esnasında glüten
proteinleri viskoelastik hal alırlar. Bu viskoelastiki hal, protein kompozisyonu tarafından etkilenmektedir.
Camsı Tane Miktarı
Çoğu üretici için camsılık önemli bir kriterdir. Camsılık, sert tekstüre sahip buğdaylarda olmaktadır. Islahçılar,
yeni geliştirilen makarnalık buğday hatlarının genotipik
olarak camsı tane oluşturma potansiyellerini belirleyebilmek için bu genotipleri, camsı tane oranı açısından düşük
ürün yetiştirme koşulları altında denemeye almaktadırlar.
Bazı genotipler, yetiştirme şartlarından çok etkilenmekte
olup uygun olmayan şartlar altında camsılıklarını kaybedebilmektedirler. Bu gibi özellik gösteren genotipler, elemine edilmektedir.
Camsı olmayan taneler, farklı fiziksel tekstüre sahiptir ve
çoğunlukla camsı tanelere göre daha kırılgandır. Tane ne
kadar yumuşak olursa, irmik sanayi için arzu edilmeyen
bir özellik olan irmik öğütme esnasında ortaya çıkan fazla
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amount of flour in semolina grinding process increases,
which is an undesirable feature for semolina industry. Vitreous grain amount is an important test and the results
are expressed with %. Durum wheat in good quality are
the ones with 90-100% vitreous grain. Grains with sunn
damage must be separated from piebald grain when testing. Common features of such grains are the wide, opaque
suction places on the upper and mid-section. These suction places are generally in little black dots. Where there is
suction, cell membrane collapse is observed.

un miktarı, o kadar artar. Camsı tane miktarı, önemli bir
test olup, sonuçlar % olarak ifade edilir. En iyi kalitedeki
durum buğdayları, % 90-100 camsı taneye sahip olanlardır. Test yaparken süne zararına uğramış taneleri, dönmeli
tanelerden ayırmak gerekir. Bu tanelerin ortak özelliği, genellikle orta ve üst kısmının üzerinde bulunan geniş opak
emgi yerleri olarak karakterize edilmektedir. Bu emgiler,
çoğunlukla küçük siyah bir noktaya sahiptirler. Emgi olan
yerlerde, hücrenin iç duvarlarının çöktüğü görülür.

Color
Durum wheats have variety of colors such as red and
amber. Common durum wheat color is roughly yellow or
amber. This color basically comes up due to carotenoid
pigments called xanthophyl. The intenser the grain color is, the better the durum
wheat is for bulgur, couscous, semolina and pasta.
Color is predictable visually or can be determined by
reflectance spectroscopy.
Pigment extraction from
semolina can be predicted
by using water-logged n-butanol or can be compared by
using spectrophotometer.

Renk
Makarnalık buğdayların kırmızı ve kehribar renkli çeşitleri mevcuttur. Yaygın makarnalık buğdayların rengi,
aşağı yukarı sarı ya da amber rengindedir. Bu renk,
temelde ksantofil denen karotenoid pigmentleri varlığı
sayesinde meydana gelir. Tane rengi ne kadar yoğun
olursa durum buğdayı bulgur,
kuskus, irmik, makarna için o
kadar iyi olur. Renk, irmikte
görsel olarak tahmin edilebilir
ya da reflektans spektroskopi ile tespit edilebilir. İrmikten
pigment ekstraksiyonu; suyla
doyurulmuş n-butanol kullanılarak tahmin edilebilir ya da
spektofotometre kullanılarak
kıyaslama yapılabilir.

Enzymes
Enzymes that are technologically important in durum
wheat; alpha-amylase, peroxidase, lipoxygenase, polyphenol oxidase, and proteases. It is required that the bright yellow color in semolina
must pass to the pasta and be protected when cooking.
Since the protection of the color formed by pigments in
carotenoid environment is related with the lipoxygenase
enzyme activity of the wheat, lipoxygenases are important enzymes in terms of quality (Özkaya and Özkaya,
1993).

Enzimler
Durum buğdaylarında teknolojik açıdan önemli olan
enzimler; alfa-amilaz, peroksidaz, lipoksigenaz, polifenoloksidaz ve proteazlardır. İrmikteki parlak sarı rengin makarnaya mümkün olduğunca
geçmesi ve makarnanın pişirilmesi sırasında mümkün
olduğunca korunması istenir. Karotenoid tabiatındaki
pigmentlerin oluşturduğu rengin korunması, buğdayın
lipoksigenaz enzim aktivitesiyle ilişkili olduğundan lipoksigenazlar kalite açısından önemli enzimlerdir (Özkaya ve
Özkaya, 1993).

Another enzyme is alpha amylase. This enzyme, by hydrolyzing the starch molecules with alpha-1,4, glyosidic
connections, increases the sugar with amylases, especially maltose. In this situation, cracks are observed on
the pasta and high molecule dextrines and sugars pass
to the cooking water. This increases the amount of solid
materials in cooking water.

Diğer bir enzim alfa amilazlardır. Bu enzim, nişasta molekülünün alfa-1,4 glikozidik bağlarını hidrolizleyerek diğer
amilazlarla birlikte şekerlerin, özellikle maltozun artmasına
neden olur. Bu durumda makarnalarda çatlamalar, kırılmalar görülür ve pişme sırasında pişirme suyuna şekerler
ve yüksek moleküllü dekstrinler geçer. Bu da pişirme suyundaki katı madde oranını yükseltir.

Importance of peroxydases and polyfenoloxydases in
terms of pasta quality is the designation of browning in
pasta. There is a positive correlation in peroxydase activity and browning in pasta (Özkaya and Özkaya, 1993).
There is a negative relationship with protheases which

Makarna kalitesi bakımından polifenoloksidaz ve peroksidazların önemi, makarnada esmerleşmeyi tayin etmeleridir. Makarnada esmerleşme ile peroksidaz aktivitesi arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir (Özkaya ve
Özkaya, 1993). Makarna hamurunda polipeptit zincirleri-
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maintain the breaking of polypeptide chains in pasta
dough and cooking quality of pasta (Petruzelli et al.,
1981). Highness of alpha amylase and protease activities
cause hardening in pasta due to maillard reaction. This is
a undesirable situation for a pasta producer.

nin parçalanmasını sağlayan proteazlarla makarna pişme
kalitesi arasında, negatif bir ilişki saptanmıştır (Petruzzelli
ve ark, 1981). Alfa amilaz ve proteaz aktivitelerinin yüksekliği, maillard reaksiyonu sonucu makarnalarda esmerleşmeye sebep olur. Bu durum, makarna üreticisi açısından istenmeyen bir durumdur.

CONCLUSION
There is a reverse relation between yield and quality. This reverse relation has not been ended still. Plant
breeders should work on genotypes which potentially
have high protein and yield in order to increase yield and
quality at the same time.

SONUÇ
Verim ve kalite arasında ters bir ilişki mevcuttur. Bu ters
ilişki, günümüze kadar kırılabilmiş değildir. Verim ve kalitenin aynı anda artırılabilmesi için ıslahçıların potansiyel
olarak verimi ve proteini yüksek genotipler üzerinde çalışmaları gereklidir.

Most of our farmers see the reason of low yield and
quality as unproductive breed. In fact our farmer have
to know well which breed he should plant and why, how
to make them grow. For this reason, he must consult to
experts on which breed and how to make it grow in order
to understand clearly.

Çiftçilerimizin çoğu, verim ve kalitedeki düşüklüğü, çeşidin kötü olmasına bağlamaktadır. Aslında çiftçimiz hangi çeşidi, nerede, niçin ekeceğini ve nasıl yetiştireceğini
iyi bilmek zorundadır. Bu nedenle uzmanlarla görüşerek
hangi çeşidi ve nasıl yetiştireceğini açıkça anlamalıdır.

Central Anatolian Region is one of the regions which
produces and cultivates wheat the most. Therefore, region should be encouraged to grow variety of good quality wheat which is suitable for bread, pasta and biscuits.
Climate conditions of region is suitable for production of
desired wheat. Precautions must be taken for industry
to produce appropriate quality wheat against the interior
and exterior consumption demands.

Orta Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin en çok buğday üreten ve işleyen bölgelerinden birisidir. Bu nedenle bölgenin
ekmek, makarna, bulgur ve bisküvi üretimine uygun, değişik sınıflarda kaliteli buğday yetiştirilmesi açısından teşvik edilmesi gerekir. Bölgenin iklim koşulları, arzu edilen
kalitede buğdayı yetiştirmek için uygundur. Sanayinin iç
ve dış tüketim isteklerine cevap verecek kalitede buğday
üretilmesi için önlemler alınması gereklidir.

Precautions that must be taken;
• Using good quality and certificated seeds,
• Developing fertile, durable and good quality breeds,
• Determining quality regions and applying growing
techniques suitable for quality desired
• Applying healthfully and dependably a wheat standard which is appropriate to developed country standards and suitable for country conditions
• Giving importance to quality and encouraging farmers to grow good quality products.

Alınması gereken önlemleri sıralayacak olursak;
• Kaliteli ve sertifikalı tohum kullanmak,
• Verimli, dayanıklı ve kaliteli çeşitler geliştirmek,
• İstenen kaliteye uygun yetiştirme tekniklerini uygulamak ve kalite bölgelerini belirlemek,
• Ülke koşullarına uygun ve gelişmiş ülke standartlarına
uyumlu bir buğday standardını sağlıklı ve güvenilir şekilde
uygulamak,
• Kaliteye prim vermek ve çiftçiyi kaliteli ürün yetiştirmeye özendirmektir.
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Comparison of the FOSS NIR
global ANN calibration
against reference methods:
A 5 YEAR PAN-EUROPEAN STUDY
..................................................................

Global FOSS NIR
kalibrasyonunun, referans
metotlara göre karşılaştırılması:

5 YIL SÜREN AVRUPA ÇALIŞMASI

Thomas Nilsson
Calibration Specialist - Kalibrasyon Uzmanı
FOSS

INTRODUCTION
A five year ring test study conducted with European grain
networks demonstrates the outstanding accuracy and
stability of FOSS Infratec 1241 Grain Analyzer ANN calibration for wheat and barley.
After 25 years of data collection reflecting seasonal and
geographic variations, the calibration has achieved a unique
position as a platform for advanced grain analysis operations. The NIR calibration is now a European standard for
measuring protein and moisture in whole grain of wheat and
barley and is arguably better than reference methods.

THE SCOPE OF THE RING TEST
Annual collaborative studies for the European Grain Network
(EGN) have been performed by FOSS for more than fifteen
years. The original purpose was to harmonize the different
local and regional grain networks, to investigate differences
between master reference laboratories, to make any necessary calibration adjustments and to inform members.
The inter-laboratory study was strengthened in 2006 by improving the information flow to members and by perform-
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GİRİŞ
Avrupa Tahıl Ağları (European Grain Network) ile yapılan beş yıllık zincir test çalışması sonucu, FOSS Infratec
1241 cihazlarında arpa ve buğday analizleri amacı ile
kullanılan ANN kalibrasyonlarının performans hassasiyeti
ortaya konmuştur.
Söz konusu kalibrasyon, 25 yıl süren çalışma ile mevsimsel ve coğrafi farklılıkları içinde barındıran verilerin
toplanması sonucu, ileri tahıl analiz uygulamalarında kullanılan en önemli platform olmuştur. Böylece NIR kalibrasyonu, tane buğday ve tane arpada gerçekleştirilen
protein ve nem analizlerinde, referans metotlara göre
üstünlük sağlayabilen bir Avrupa standardı olarak belirlenmiştir.

ZİNCİR TESTİN KAPSAMI
Yıllık Avrupa Tahıl Ağı (European Grain Network) işbirliği
çalışmaları, son 15 yılda FOSS firması tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların temel amacı, farklı yerel
veya bölgesel tahıl ağlarından elde edilen sonuçların, referans laboratuvarlarla karşılaştırılmasını yapmak ve kalibrasyonların sonuç uyumunu sağlamaktır.
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ing a standardized annual validation of the ANN calibration
according to EN ISO 12099. The validation uses samples
from the actual harvest in different countries and applies the
reference methods valid in the different countries. Over the
past five years of annual ring tests, 24 organizations from 17
countries have participated in this successful validation. The
results have been published in reports and presented at the
annual EGN meetings (see Table 1).
The ring test consists of about ten samples each of wheat
and barley from different origins. When enough samples have
been collected from different networks, they are cleaned, homogenized, divided and shipped to the participants for analysis. The results from the local Infratec 1241 analysis and their
reference method determination of protein and moisture are
sent to FOSS for evaluation. Between ten and 20 networks
participate each year in the ring test, providing a reliable
foundation for the results.

RESULTS
The results from the 2011 ring test are summarized in

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Bahsi geçen çoklu laboratuvar çalışması, üyelere veri
akışı geliştirilerek 2006 yılında
güncellenmiştir. Bunun için
ANN kalibrasyonlarının yıllık
validasyon çalışmaları, EN ISO
12099’dan yararlanılarak yürütülmeye başlanmıştır. Doğrulamalar için farklı ülkelerden
ve farklı referans metotlardan
elde edilen, içinde bulunulan
yılın hasat verileri kullanılmıştır.
5 yıllık zincir testleri sonrası, 17 farklı ülkeden 24 farklı organizasyon bu başarılı doğrulama sistemine dahil
olmuştur. Elde edilen sonuçlar raporlarda yazılı olarak
yayınlanmış ve yıllık Avrupa Tahıl Ağı buluşmalarında
sunulmuştur (Bakınız Tablo 1).
Zincir testi numuneleri, farklı kaynaklardan elde edilen
buğday ve arpa numunelerinden yaklaşık 10 adet içermektedir. Numuneler, farklı ağlardan yeterli miktarda toplandığında, temizlik ve homojenizasyon işlemleri yapılarak
bölünmekte ve katılımcılara analiz için gönderilmektedir.
Infratec 1241 ve referans metot analizlerinden elde edilen
protein ve nem sonuçları, FOSS’a değerlendirme amaçlı
iletilmektedir.
Söz konusu zincir testine her yıl 10 ile 20 arasında
tahıl ağı katılarak sonuçların güvenilirliğine katkıda bulunmaktadır.

BULGULAR
2011 yılına ait zincir test sonuçları, Tablo 2’de özetlenmiştir. Dikkat edilmesi gereken bir husus ise FOSS ANN
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Table 2. In particular, it is interesting to note that the reproducibility of the FOSS ANN method is better than the reference method for protein and nearly the same for moisture.

metodunun, protein için tekrar üretilebilirlik değerinin referans metottan daha iyi olması, nem içinse hemen hemen aynı olmasıdır.

From Table 2, it can be seen that the locally adjusted
ANN prediction models deviate from reference methods
more than the global ANN prediction model for both the
mean predicted values and for reproducibility. Apparently, some of the national reference methods have been
drifting away from the reference mean forcing the prediction models to be adjusted accordingly. In some cases,
the locally adopted ANN prediction model has been a
different version or developed strictly on one grain type.
The results of the global ANN prediction model strongly
indicate that, on average, robustness and accuracy can
be gained by not specializing in a certain grain type or
adjusting to fit the national reference method. Thus, the
essence of the ring test is to keep reference methods
aligned and to indicate if local ANN prediction models really need adjustment or if it is the reference method that
requires adjustment.

Tablo 2’den görüleceği üzere yerel laboratuvarda
ayarlanmış ANN kalibrasyon modelleri, global ANN modellerine göre referans metotlardan daha fazla sapma
göstermiştir.

The FOSS ANN calibration is based on a large database
covering a wide range in protein and moisture values, as
well as broad variations in other aspects such as geography, grain type, instrument and temperature. The inclusion of all these variables makes the ANN calibration
extremely robust. The calibration set for WB003034 is
outlined in Table 3.
The calibration has been validated in accordance to EN
ISO 12099 using independent test sets of wheat and barley samples, originating from different parts of the world
representing different classes, varieties and growing conditions. More than 50 independent validation sets originating from 14 countries were used to obtain the opti-
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Global ANN kalibrasyon modelinden elde edilen sonuçlar, tek bir tahıl tipine odaklanmadan veya ulusal referans metotlara göre özel ayar yapılmadan da hassas
ve kararlı sonuçların elde edilebilirliğini ispatlamıştır. Zincir
testlerinin kullanım amacı, referans metotların arasındaki
uyumu sağlamak ve yerel olarak ayarlanmış ANN tahminleme modellerinin değişime ihtiyacının tespitidir.
FOSS ANN kalibrasyonu, içinde çok farklı coğrafi yer,
farklı tipte tahıl tipleri ve çok farklı protein ve nem sonuçları olan, değişik cihaz ve sıcaklık koşullarını içeren
bir veri tabanını kullanmaktadır. Tüm bu değişkenlerin
veri tabanına dahil olması sayesinde kalibrasyon oldukça stabildir. WB003034 kodlu kalibrasyon seti, Tablo
3’te belirtilmiştir.

Kalibrasyon modeli, EN ISO 12099 uyarınca dünyanın farklı
bölgelerinden ve farklı yetiştirme koşullarından elde edilmiş bağımsız buğday ve arpa numuneleri kullanılarak doğrulanmıştır.
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mized ANN calibration. The goal was to
be as strong as possible on overall accuracy, repeatability, transferability between instruments as well as the ability
to handle grain temperature variations
without showing any significant weaknesses in any of these areas. The overall
performance is summarized in Table 4.
Note that the values of accuracy and correlation given in Table 4 depend on the accuracy of the reference
values. The predictions made with this model are without any
bias correction.
In total, the independent test sets used consisted of
4,600 samples for moisture and 11,822 for protein. When
such large data sets are used, it is inevitable that there
is an influence from the reproducibility between laboratories due to uncontrolled variation between the different
reference laboratories involved. Individual smaller independent test sets based on data from a single laboratory
generally perform much better than the average of the
total test set. In the example given in Table 5, all reference
testing was done using a single laboratory.

DISCUSSION
The robustness of the ANN calibration manifests in its
long term stability. In Figure 1, the stability of the protein
prediction during the past five years is illustrated. The
stability plot for moisture prediction is shown in Figure 2.

ANN kalibrasyonun optimize edilmesi için 14 ülkeden elde
edilen 50’den fazla bağımsız doğrulama grubu kullanılmıştır.
Buradaki amaç hassasiyet, tekrarlanabilirlik ve cihazlar arasındaki transfer edilebilirliği güçlendirmek ve aynı zamanda
sıcaklık farklılıklarının sonuçlara olan etkisini en aza indirmektir. Kalibrasyon performansı Tablo 4’te özetlenmiştir.
Tablo 4’te verilen hassasiyet ve korelasyon değerlerinin,
referans değerlerin hassasiyetine bağlı olduğu unutulmamalıdır. İlgili model ile yapılan tahminlemeler, herhangi bir
bias düzeltmesi yapılmadan elde edilmiştir.
Toplamda nem için 4600, protein için 11.822 adet bağımsız test numunesi kullanılmıştır. Bunun gibi çok büyük
veri grupları kullanıldığında, farklı referans laboratuvarlar arasında kontrol edilemeyen tekrar edilebilirlik etkisi
oluşmaktadır. Tek bir referans laboratuvardan elde edilen
küçük bağımsız test gruplarının performansı çok daha iyi
olabilmektedir. Tablo 5’te tüm referans sonuçlar tek bir
referans laboratuvardan elde edilmiştir.

TARTIŞMA

The key to the superior stability is two-fold: the extremely
large calibration database covering virtually all possible
variations and the ANN technology that captures all variations in an optimal way.

ANN kalibrasyon modellerinin uzun süreçteki stabilitesi, oldukça kararlıdır. Şekil 1’de, beş yıl içerisinde protein
ölçümlerindeki kararlılık gösterilmiştir. Nem analizlerindeki
kararlılık ise Şekil 2’de belirtilmiştir.

As mentioned in the previous section, the locally adjusted
prediction models have a tendency to drift further away
from the reference values as compared to the global ANN
calibration. This is seen for both protein and moisture in Figures 1 and 2, respectively. Adjustments to the prediction
models should only be applied when the reference laboratory is aligned with respect to other approved laboratories.

Üstün kalibrasyon kararlılığının altında iki neden yatmaktadır. Bunun ilk nedeni olabilecek hemen hemen tüm
farklılıkların çok büyük bir kalibrasyon veri tabanına dahil
edilmesi ve ANN teknolojisinin söz konusu farklılıkları optimal olarak değerlendirebilmesidir.

CONCLUSION
The high performance of the ANN prediction model is
demonstrated by results from the five year pan-European
study. This is particularly clear from the inter-laboratory
study 2011 for determination of protein and moisture
in whole kernels, where twelve wheat and nine barley
samples from the 2010 harvest were used. The FOSS
ANN model WB003034 was used for simultaneous determination of protein and moisture in wheat and barley.
The results given in Table 2 clearly show that the FOSS

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Bir önceki bölümde belirtildiği üzere, yerel olarak ayarlanan kalibrasyon modelleri, Global ANN kalibrasyonuna
göre referans değerlerden daha fazla sapma eğilimindedir. Bu durum Şekil 1 ve 2’de görülebilir. Kalibrasyon modelleri üzerinde yapılacak değişiklikler, sadece referans
laboratuvarın diğer onaylı laboratuvarlarla karşılaştırması
sonunda yapılmalıdır.

SONUÇ
5 yılın sonunda Avrupa Birliği numunelerinden elde edilen sonuçlar, ANN Kalibrasyon modellerinin yüksek performansını ortaya koymuştur.
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Figure 1: Average deviations of predicted protein results
from the best estimate of the true value during
the past five years. Pink= global ANN and dark blue= local ANN.

Figure 2: Average deviations of predicted moisture results from
the best estimate of the true value during the past five years.
Pink= global ANN and dark blue= local ANN.

Şekil 1: Tahminlenen Protein sonuçlarının,
gerçek değere göre 5 yıl içindeki ortalama sapması.
Pembe= Global ANN ve Lacivert= Yerel ANN

Şekil 2: Tahminlenen Nem sonuçlarının,
gerçek değere göre 5 yıl içindeki ortalama sapması.
Pembe= Global ANN ve Lacivert= Yerel ANN

ANN calibration can be used without loss of accuracy
and performance.
The FOSS ANN prediction model WB003034 is approved
as a European standard for the simultaneous prediction of protein and moisture content in whole grain of
wheat and barley. This is described in more detail in EN
15948:2012.
The dedicated FOSS solution with the Infratec 1241
grain analyzer combined with the ANN prediction model
WB003034 is currently the optimal choice for prediction of
protein and moisture content in whole grain of wheat and
barley. The stability of the model also holds great promise
as a platform for effective grain analysis in the future.

WB003034 kodlu FOSS ANN kalibrasyon modeli kullanılarak buğday ve arpada nem ve protein analizleri yapılmıştır. Tablo 2’de gösterilen sonuçlar, FOSS ANN kalibrasyonlarının, hassasiyet ve performans kaybolmadan
kullanılabileceğini göstermiştir.
WB003034 kodlu FOSS ANN kalibrasyon modelinin,
öğütme yapmaksızın Buğday ve Arpada Protein ve Nem
analizi yapabildiği Avrupa Standardı olarak onaylanmıştır.
Ayrıntılı bilgi için EN 15948:2012 belgesi incelenebilir.
Foss firmasının sunmuş olduğu Infratec 1241 Grain
Analyser cihazı, WB003034 kodlu ANN kalibrasyonunu
kullanarak ilgili analizleri gerçekleştirmektedir. İlgili modelin
kararlılığı, geleceğin etkin tahıl analizleri için ışık tutmaktadır.
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A new assertive name
in storage solutions:
.........................................................................

Depolama Çözümlerinde
İddialı Yeni Bir İsim:

AĞAÇLI SİLO
“Providing the quality standard that our customers expect, faultlessly and economically on the date
promised is the responsibility of Ağaçlı Silo for its partners and is our customer satisfaction policy
that it does not make concession to. Like the very first day we entered to the industry, we state
that we are a company predicating on the points above and maintaining its operation by this way.”
“Müşterilerimizin beklediği kalite standardını, söz verilen zamanda, eksiksiz ve ekonomik olarak ulaştırmak, Ağaçlı Silo’nun paydaşlarına karşı sorumluluğu ve taviz vermediği müşteri memnuniyet politikasıdır. Sektöre adım attığımız ilk günde olduğu gibi, ticari kaygıyı arka planda tutarak, yukarıda belirtilen noktaları esas alan ve bu şekilde faaliyetlerini sürdüren bir firma olduğumuzu beyan ediyoruz.”
Ağaçlı A.Ş., being among the largest companies in Turkey, provides services a wide range of areas from hotels
and leisure facilities management to tourism transport;
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Türkiye’nin en büyük firmaları arasında yer alan Ağaçlı A.Ş.,
otel ve dinlenme tesisleri işletmeciliğinden turizm taşımacılığına; akaryakıt, gıda ve perakende dağıtım hizmetlerinden
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from fuel, food and retail distribution services to trailer
and loader production. Having a long history of 50 years,
the company is highly assertive with its new investment
which has become operational recently.
Determining its new investment area as storage and conveying solutions, the company started it infrastructure
studies in 2015. It also started to serve as Ağaçlı Silo in
Aksaray Organized Industrial Zone in 2016. The company
which has steel processing capacity of 35 thousand tons
per annum in its 100 thousand square meters factory
area managed to make a name on short notice despite
being a brand new company.
Korhan Ağaçlı, CEO of Ağaçlı Silo, is the guest of technology platform of our magazine this month. Saying “We
set off by considering that existing in the sector, being
an alternative in the current markets and as Ağaçlı Silo,
gathering our partners with more innovative solutions
would be right thing to do”, Korhan Ağaçlı answered our
questions about Ağaçlı Silo.
Mr. Ağaçlı, could you please give us some information
about your company Ağaçlı A.Ş.? Which sectors have
you been in and how long have you been operating?
Ağaçlı A.Ş. which was founded as a small gas station in
Aksaray by Orhan Ağaçlı in 1964 has a long history of 50
years. Making a great contribution to the economy of the
country as a result of large investments which were carried
out as planned; Ağaçlı A.Ş. is the 167th largest company
in Turkey. Ağaçlı A.Ş. is in an important position in services
and tourism sector with its hotels and leisure facilities located on the main artery roads in Turkey and with effective
tourism transportation fleet. It carries out sales and agency business of primary automotive brands in the world. It
delivers branded fast moving consumer goods to many
spots through a widespread fuel, food and retail distribution network in Turkey. It carries out the logistic support
services professionally for our partner companies which
globally proved themselves. Ağaçlı A.Ş. also produces
trailer and loader in its large plants which was established
through the high-tech investments in the industry. In addition, it shares half a century of experience with its all
partners through the company’s expert staff and understanding of high quality by investing in grain technologies
as well as grain storage and handling systems.
As you mentioned above, you have entered into storage solutions business recently. Could you please
give us some information about your storage solutions
company Ağaçlı Silo? When and how it was founded?
What is the reason behind your entering into storage
solutions business? What was your target at that time?
Centered in Aksaray Organized Industrial Zone, Ağaçlı

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

treyler ve dorse üretimine kadar çok geniş alanda hizmet
veren bir şirket. 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan firma,
kısa bir süre önce gerçekleştirdiği yeni yatırımıyla da son
derece iddialı. Yeni yatırım alanı olarak depolama ve taşıma çözümlerini belirleyen firma, altyapı çalışmalarını 2015
yılında başlattı. 2016 yılında da Aksaray Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki merkezinden Ağaçlı Silo olarak hizmet vermeye başladı. 100 bin metrekarelik fabrika sahasında, yıllık
35 bin ton yüksek mukavemetli çelik işleme kapasitesine
sahip olan firma, çok yeni bir firma olmasına rağmen kısa
sürede adını duyurmayı başardı.
Ağaçlı Silo’nun CEO’su Korhan Ağaçlı, dergimizin Teknoloji Platformu köşesinin bu ayki konuğu oldu. “Sektörde var olmanın, mevcut pazarda alternatif oluşturmanın,
Ağaçlı Silo kalitesi ile daha inovatif çözümlerle paydaşlarımızı buluşturmanın doğru olabileceğini düşünerek yola
çıktık” diyen Korhan Ağaçlı, Ağaçlı Silo ile ilgili merak ettiğimiz soruları cevapladı.
orhan Bey, öncelikle ana firmanız Ağaçlı A.Ş. hakkında
bize biraz bilgi verir misiniz? Ağaçlı olarak hangi sektörlerde, ne zamandır faaliyet gösteriyorsunuz?
1964 yılında Aksaray ilinde Sayın Orhan Ağaçlı tarafından, küçük bir akaryakıt istasyonu işletmesi olarak temelleri atılan Ağaçlı A.Ş., 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip.
Planlı sürdürülen ciddi yatırımlar sonucunda ülke ekonomisine güçlü katkı sağlayan Ağaçlı A.Ş., Türkiye’nin en
büyük şirketleri arasında 167. sıradadır.
Ağaçlı A.Ş., Türkiye’de ana arter yollar üzerinde yer alan
otel ve dinlenme tesisleri işletmeciliği, etkin turizm taşımacılığı filosuyla hizmet ve turizm sektöründe önemli
bir konumdadır. Dünyanın başlıca otomotiv markalarının
satış ve temsilciliklerini yürütmektedir. Ülkemizde geniş
çapta akaryakıt, gıda ve perakende dağıtım ağı ile markalaşmış hızlı tüketim mamullerini birçok noktaya ulaştırmaktadır. Dünya genelinde kendisini kanıtlamış paydaş
firmalarımızın, lojistik destek hizmetlerini profesyonelce
yürütmektedir. Ağaçlı A.Ş. endüstri alanında ileri teknoloji yatırımları ile kurduğu dev tesislerinde treyler ve
dorse üretimi de yapmaktadır. Ayrıca tahıl depolama ve
taşıma sistemleri üzerine tahıl teknolojileri yatırımı yaparak, uzmanlaşmış kadrosu ve yüksek kalite anlayışı ile
yarım asırlık bir tecrübeyi perçinleyerek tüm paydaşları
ile gururla paylaşmaktadır.
Az önce de belirttiğiniz gibi yakın zamanda depolama
çözümleri işine de adım attınız. Biraz da depolama çözümleri şirketiniz Ağaçlı Silo hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman, nasıl kuruldu? Depolama çözümleri
işine girme nedeniniz ve bu alana yatırım yaparken
hedefiniz neydi?
Merkezi Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde olan Ağaç-
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Silo started infrastructure studies in 2015 after a long
feasibility and preparatory process. The strong initiative
that Ağaçlı A.Ş. started as a grain technology investment
in the industry has become operational in 2016.
Our world’s sources have been consumed rapidly as the
population increases. Food industry is directly related
with the fact that these sources are not used as planned.
Storing agricultural products, which are consumed rapidly and produced restrictedly, under right conditions and
for a long term, has of great importance. For this reason,
we set off thinking that existing in the sector, being an
alternative in the current market and as Ağaçlı Silo, gathering our partners with more innovative solutions.
Could you please give us more details about your
silo business? What can you say about the storage
solutions that you produce production capacity and
intended population (or the sectors you worked for)?
Ağaçlı silo invested in the high-tech machinery that was
integrated in every phase of production. In the production phases supported with quality assurance processes,
detailed analyses and accurateness has of great importance. It never compromises on quality of products
thanks to its specialists in their field. Ağaçlı Silo has steel
processing capacity of 35 thousand tons per annum
in its 100 thousand square meters factory area, half of
it is closed. Ağaçlı Silo provides Professional solutions
for flat-bottomed silos, conical-bottom silos, feed silos,
their project designs and application in its grain storage
product range. It produces professional conveyors for
producers and entrepreneurs according to their needs in
the area of chain conveyor, bucket elevators, silo bottom
scrapers and silo unloading auger group.
As Ağaçlı Silo, how have you come today since foundation? What is the target of your company in this market?
The preparations for production, sales and marketing were completed by our specialized staff during
the planned process by Ağaçlı Silo. Our works both
local and foreign markets continue without pausing.
Through contribution of all the congresses, seminars
and trade shows that we participated as a company,
nearly all our partners were informed about the unique
approach and role of Ağaçlı Silo in the industry. Gain
momentum rapidly, our company has already been
supported by positive feedbacks of its partners, with
its unique structure which is different from its local
competitors; and it has a voice.
While our plants which are delivered and put into operation work without any problem, we have other active projects of which production and mounting works
continue.
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lı Silo, uzun süren fizibilite ve hazırlık sürecinden sonra
2015 yılında altyapı çalışmalarına başladı. Ağaçlı A.Ş.’nin
tahıl teknolojileri yatırımı olarak endüstriyel alanda uygulamaya koyduğu güçlü girişim, 2016 yılı itibarı ile hizmet
vermeye başladı.
Dünyamızın sahip olduğu kaynaklar, nüfus artışıyla birlikte
günden güne hızla tüketilmektedir. Gıda sektörü bu kaynakların planlı kullanılmaması ile doğrudan ilişkilidir. Hızlı
tüketilen ve sınırlı üretime sahip tarım ürünlerinin doğru
koşullarda bozulmadan, uzun süre saklanabilmesi ciddi
önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörde var olmanın,
mevcut pazarda alternatif oluşturmanın, Ağaçlı Silo kalitesi ile daha inovatif çözümlerle paydaşlarımızı buluşturmanın doğru olabileceğini düşünerek yola çıktık.
Silo işinizden biraz daha ayrıntılı bahseder misiniz?
Üretimini yaptığınız depolama çözümleri, üretim kapasiteniz ve hedef kitleniz (ya da çalıştığınız sektörler)
hakkında neler anlatabilirsiniz?
Ağaçlı Silo, üretimin her aşamasında entegre edilmiş ileri teknoloji makine parkurlarına yatırım yapmıştır. Kalite
güvence süreçleri ile desteklediği üretim aşamalarında,
detaylı analiz ve titizlik ön planda tutulmaktadır. Alanlarında uzman personeli ile ürünlerinde kaliteden asla
ödün vermemektedir.
Ağaçlı Silo, yarısı kapalı alan olmak üzere 100 bin metrekarelik fabrika sahasında, yıllık 35 bin ton yüksek mukavemetli
çelik işleme kapasitesine sahiptir. Ağaçlı Silo, tahıl depolama
ürün yelpazesinde, düz tabanlı silolar, konik tabanlı silolar,
yem siloları, projelendirmeleri ve uygulamaları konusunda
profesyonel çözümler sunar. Tahıl taşıma ekipmanlarında ise
zincirli konveyör, kovalı elevatör, silo dip sıyırıcıları ve silo boşaltma helezon grubu konusunda da üretici ve girişimcilere
ihtiyaçlarına uygun profesyonel taşıyıcılar üretmektedir.
Ağaçlı Silo olarak kurulduğunuz günden bu yana nasıl bir
yol kat ettiniz? Firmanızın bu piyasadaki hedefi nedir?
Ağaçlı Silo olarak planladığımız süreç içerisinde, üretim,
satış ve pazarlama hazırlıklarımız uzman kadromuz tarafından tamamlanmıştır. Yurt içi ve yurt dışı pazara yönelik
çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Firma
olarak katıldığımız her türlü kongre, seminer ve fuar etkinliklerinin katkısıyla neredeyse bütün paydaşlarımıza
Ağaçlı Silo’nun sektördeki farklı yaklaşımı ve rolü aktarılmıştır. Hızla ivmelenen şirketimiz, yerel rekabetçilerinden farklı, özgün yapısıyla şimdiden paydaşlarının pozitif
geribildirimleri ile desteklenmekte, sektörde söz sahibi
konuma gelmektedir.
Teslim edilen ve işletmeye alınan mevcut tesislerimiz sorunsuz faaliyet gösterirken, halen üretim ve montajı devam eden aktif projelerimiz de bulunmaktadır.
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Do you have agencies in other countries? If you have,
could you please give us some information about your
agencies?
We have formed our agencies on continent basis for
initial process with short-term targets. We provide services in Middle East and Western Asia with our offices
in Iran for now. Infrastructure works for our dealers and
agencies continue globally as planned. We are able to
provide services directly from our company when our
agencies needed and in project cases that require special solutions.
Could you please inform us about the new investments
that you have realized or are planning to realize, about
the technologies and solutions you would like to promote? Could you share the details with us if you have?
We also have additional production plants within expansion except for silo and conveying equipment production
plant area. Also the exhibition installation of our storage
and conveying solutions on operating plant, which will be
located in front of Ağaçlı Silo plant continue. Additional
machine trails and investments continue rapidly; our R&D
department works meticulously in order to increase efficiency in products.
What kind of advantages and gaining you will have
when a company prefers you for renovating its storage plant and installing a new plant?
Providing the quality standard that our customers expect,
faultlessly and economically on the date promised is the
responsibility of Ağaçlı Silo for its partners and is the customer satisfaction policy that it does not make conces-
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Yurtdışında herhangi bir yapılanma çalışmasında bulundunuz mu? Varsa bu yapılanmanız hakkında da biraz bilgi verir misiniz?
Temsilcilik yapılanmamızı, başlangıç dönemi, kısa vadeli hedefler içerisinde kıtasal ölçüde gerçekleştirmiş
bulunmaktayız. Şimdilik İran’da bulunan ofislerimiz ile
Ortadoğu ve Batı Asya pazarına tam destek vermekteyiz. Bayi ve temsilcilik ağımızın altyapı çalışmaları
global boyutta planlı bir şekilde sürmektedir. Temsilcilerimizin ihtiyaç duyduğu noktalarda ve projeye özel
çözümler gerektiren durumlarda, firmamızdan da direkt
olarak hizmet verebilmekteyiz.
Yakın zamanda gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştirmeyi planladığınız yeni yatırımlar, piyasaya tanıtmak
istediğiniz yeni teknolojiler, çözümler var mı? Varsa
ayrıntılarını bizimle paylaşır mısınız?
Silo ve taşıyıcı ekipmanları üretim tesis sahası dışında,
genişleme kapsamında ek üretim tesislerimiz de bulunmaktadır. Ayrıca Ağaçlı Silo fabrikası önünde yer alacak,
depolama ve taşıma çözümlerimizin çalışır tesis üzerinde
teşhir kurulumu da devam etmektedir. Ek makine parkurları ve yatırımlar son hızla sürdürülmekte, ürünlerde verimliliği artırmak amacıyla Ar-Ge departmanımız titizlikle
çalışmaktadır.
Bir firma, depolama tesisini yenilemek ya da yeni depolama tesisi kurmak için sizi tercih ettiğinde ne gibi
avantajlar ve artılar elde edecektir?
Müşterilerimizin beklediği kalite standardını, söz verilen
zamanda, eksiksiz ve ekonomik olarak ulaştırmak, Ağaçlı
Silo’nun paydaşlarına karşı sorumluluğu ve taviz vermediği
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sion to. As the very first day we entered to the industry,
we state that we are a company predicating on the points
above and maintaining its operation by this way by keeping commercial considerations in the background.
Finally, what would you like to add about your future
targets?
Through our R&D activities that we built in house and
place great importance, we are targeting to be a leading
and sample company which is globally renovated constantly; moves forward and is followed technologically.
Our target is to produce the best projects desired by understanding the problems and desires of the customer
and making collaborations and effective solutions and by
reflecting these solutions to the quality of design. As a
company which has an aim to transfer the brand value
which was gained locally to the international market, our
future target is to be the leader by far among our competitors in grain storage and conveying market.

müşteri memnuniyet politikasıdır. Sektöre adım attığımız ilk
günde olduğu gibi, ticari kaygıyı arka planda tutarak, yukarıda belirtilen noktaları esas alan ve bu şekilde faaliyetlerini
sürdüren bir firma olduğumuzu beyan ediyoruz.
Son olarak gelecek hedeflerinizle ilgili neler eklemek
istersiniz?
Çok önem verdiğimiz ve bünyemizde oluşturduğumuz
Ar-Ge faaliyetlerimizle, global olarak sürekli yenilenen,
ilerleyen, sektörümüzde teknolojik açıdan takip edilen,
öncü, örnek alınan bir firma olmayı hedefliyoruz. Müşterinin problemleri ile isteklerini anlayarak ve bu konuda işbirliği yaparak etkin çözümler üretmek ve bu çözümleri ürün tasarımı ile kalitesine yansıtarak, istenen
performansa sahip en doğru projeleri üretmektir. Yurt
içinde sahip olduğumuz marka değerini uluslararası
pazara taşımayı amaç edinmiş bir firma olarak, gelecekteki hedefimiz tahıl depolama ve taşıma sistemleri
pazarında rekabetçilerimiz arasında uzak ara önde ve
lider olmaktır.
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FETHULLAH ŞEVGİN, ŞEVSAN GIDA:

“We are thinking
of raising
our capacity use
rate to 75 to 80 %”
.........................................................................

“Kapasite
kullanma oranımızı
% 75-80’e çıkarmayı
düşünüyoruz”
The guest of our magazine this month is Şevsan Gıda San.
A.Ş one of Turkey’s important flour mills. Şevsan Un (Şevsan
Flour), which has a capacity of 600 tons/day, has increased
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“As a result of the extensive modernization we
made last year and the technological revisions
we are going to do until the end of this year, we
are thinking of raising our capacity use rate to
75 to 80 %. In addition to this, there are also
ongoing talks we have been carrying on in the
context of export. If these are realized, our capacity use rate will be 100%. It may even be
required for us to rent factories whose technological criteria match ours.”
“Geçen yıl yaptığımız kapsamlı modernizasyon
ve bu yılın sonuna kadar yapacağımız teknolojik
revizyonlar sonucunda, kapasite kullanma oranımızı % 75-80 oranlarına çıkarmayı düşünüyoruz.
Bunun yanı sıra ihracat bağlamında sürdürdüğümüz görüşmeler de var. Bunların gerçekleşmesi
halinde kapasite kullanma oranımız % 100 olacaktır. Hatta teknolojik kriterleri bize uyan fabrikalar kiralamak durumunda da kalabiliriz.”
Bu ay dergimizin konuğu Türkiye’nin sayılı un değirmenlerinden Şevsan Gıda San. A.Ş.. 600 ton/gün kapasiteye
sahip Şevsan Un, özellikle son yıllarda atılımlarını arttırdı.
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its progresses especially in recent years. Fethullah ŞEVGİN,
the company's Chairman of the Board of Directors, states
that they use modern, eco-friendly, with high-efficiency and
economic technologies in accordance with the conditions
of the day in their factories. Stating that they are thinking of
raising their capacity use rate to 75 - 80 % as a result of the
extensive modernization they made last year and the technological revisions they are going to do until the end of this
year, maintained that their capacity use may reach 100% in
the event that certain of their projects related to export are
put into practice, and it may even be required for them to
rent flour factories which are suitable in terms of technological infrastructure. Taking into consideration the fact that the
average capacity use of the sector in Turkey is around the
rates of 40 %, this is a highly ambitious plan.
Another noteworthy point in ŞEVGİN’s remarks is partnership. Fethullah ŞEVGİN also gave the signal of the fact that
they may think of partnerships with foreign companies in
the context of gaining foreign capital for Turkey. We are
taking the details related to the issue from ŞEVGİN.
Mr. Şevgin, your company Şevsan Un is one of the distinguished flour mills of Turkey. First of all, could you
please tell us about your company and how you came
through to the present day?
As Şevsan Gıda San. ve Tic. A.Ş., we made an extensive research before we began to operate in the sector
of flour. Due to our country's geopolitical and strategic
position and the fact that our economic Dynamics were
based on agriculture under the conditions of that period,
and again, with the foresight that there was a need for
high-capacity modern flour mills throughout our country
in those years (Despite all the bureaucratic impositions
and difficulties), we established Şevsan Flour Factory
with a capacity of 500 tons/day in 1998 in ATO-Sincan in
the 1st Organized industrial zone. Later, by establishing
the company of Şenpa Gıda Pazarlama (Food Marketing)
in order to bring our enterprise to an even more powerful and important position in the context of sustainability,
we provided considerable support to Şevsan Flour in the
field of logistics and marketing.
In our country, there are a number of different scales of flour
factories. It was like this in the years when we decided to invest in the flour industry. The fact that the flour factories were
given incentive credits in those years caused many people or
companies to embark in flour industry without making a comprehensive research. Unfortunately, many people or companies that established a flour factory with great excitement
without making a research in those years have experienced
a serious disappointment, some of them went bankrupt, and
some had to orientate towards producing red dog for the factories that manufactured feed for the fish and chicks. This is a
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Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Fethullah ŞEVGİN, fabrikalarında günün şartlarına uygun, modern, çevre dostu,
yüksek verimli ve ekonomik teknolojiler kullandıklarını belirtiyor. Geçen yıl gerçekleştirdikleri kapsamlı modernizasyon ve bu yıl sonuna kadar yapacakları teknolojik revizyonlar sonucunda kapasite kullanma oranlarını % 75-80’e
çıkarmayı planladıklarını ifade eden ŞEVGİN, ihracatla
ilgili bazı projelerinin hayata geçmesi halinde kapasite
kullanımının % 100’ü bulabileceğini, hatta teknolojik altyapı açısından uygun olan un fabrikalarını kiralama yoluna
gidebileceklerini belirtiyor. Türkiye’de sektörün ortalama
kapasite kullanma oranının yüzde 40’lar civarında olduğu
göz önüne alındığında bu son derece iddialı bir plan.
ŞEVGİN’in açıklamalarındaki bir diğer dikkat çekici nokta da ortaklık. Fethullah ŞEVGİN, yabancı sermayenin
Türkiye’ye kazandırılması bağlamında, yabancı şirketlerle
ortaklık düşünebileceklerinin de sinyalini verdi.
Konuyla ilgili ayrıntıları ŞEVGİN’den alıyoruz.
Sayın Şevgin, firmanız Şevsan Un, Türkiye’nin sayılı
un değirmenlerinden biri. Öncelikle bize firmanızı ve
bugünlere nasıl geldiğinizi anlatır mısınız?
Şevsan Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak, un sektöründe faaliyet göstermeye başlamadan önce kapsamlı bir araştırma yaptırdık. Ülkemizin jeopolitik ve stratejik konumu
ile o günün şartlarında ekonomik dinamiklerimizin tarıma
dayalı oluşu, yine o yıllarda ülkemiz genelinde yüksek kapasiteli modern un fabrikalarına ihtiyaç olduğu öngörüsü
ile (bütün bürokratik dayatma ve zorluklara rağmen) 1998
yılında ATO-Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde, 500
ton/gün kapasite ile Şevsan Un fabrikasını kurduk. Bilahare işletmemizi sürdürülebilirlik bağlamında daha da
güçlü ve önemli bir konuma getirebilmek amacı ile Şenpa
Gıda Pazarlama şirketini kurarak, Şevsan Un’a lojistik ve
pazarlama alanında ciddi destek sağladık.
Ülkemizde farklı ölçeklerde çok sayıda un fabrikası var.
Bu, bizim un sektöründe yatırım kararı aldığımız yıllarda
da böyleydi. O yıllarda un fabrikalarına teşvik kredileri
verilmesi, birçok kişi veya firmanın kapsamlı bir araştırma yapmadan un sektörüne yönelmesine sebep oldu.
Ne yazık ki o yıllarda araştırma yapmadan heyecanla un
fabrikası kuran birçok kişi ya da firma, ciddi bir hayal kırıklığı yaşamış, bir kısmı iflas etmiş bir kısmı da balık ve
civciv yemi üreten fabrikalara bonkalite üretmeye yönelmek zorunda kalmıştır. Bu durum sektörümüz adına hoş
olmayan, üzücü bir durumdur. Bu kaotik dar boğazda,
birçok firmanın ayakta kalabilme amacıyla o günün şartlarında karaborsacı olarak adlandırdığımız stokçulara,
neredeyse maliyetine un satışı yapmaları, sektörde söz
sahibi ciddi kurumsal firmaları olumsuz yönde etkilemiştir.
Benzeri durumlar günümüzde de devam etmektedir. Kuralsız, adaletsiz ve haksız rekabetin çok yoğun olduğu bir
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condition that is unpleasant, sad on behalf of our industry. In
this chaotic narrow bottleneck, the fact that many companies
made sales of flour almost at its cost to the hoarders that
we call black marketers for the purpose of surviving under
the conditions of the day have negatively affected the serious corporate firms who have a voice in the sector. Similar
situations are continuing today. In a phase with no rules, with
no justice and in which unfair competition is very intensive;
our succeeding in becoming a company with a voice in the
sector and one that is sought in the markets would only be
possible with our realizing many different works. First of all,
we have established technical and administrative staff consisting of manpower experienced and qualified in their field.
Secondly, we raised quality criteria special to our company
the level of world standards by making serious and rigorous
R & D studies in our full-service laboratories, and we even
created special standards in some specific products of ours.
While doing this, we have also updated ourselves continuously all the time with advancing technology, and we have
provided continuity in production. Along with all this, with the
confidence given by the spirit of collective work we created
and institutionalization we have installed, we have brought
Şevsan Flour to its present condition.
Could you give information about your production facility, your capacity and the technologies you use? At
what level is your company in terms of capacity and
use of technology?
Our manufacturing plant has been designed and established by taking human and society health and safe food
production as a basis, in a way that will make production according to the rules of hygiene and sanitation.
Our factory is composed of two units with a capacity of
250 tons/day. The technology we use is a technology
that is accordance with the terms of the day, one that is
modern, eco-friendly, with high-efficiency and economic
technology. Due to the fact that our factory has qualified manpower carrying on innovation studies and adapting to our business, all technological developments are
closely monitored. Issues on yield, capacity, efficiency
and especially those that will contribute to our business
in the context of quality are discussed in regular meetings, and they are put into practice rapidly with a joint
decision taken. In this context, we made a decision for
modernization last year, and renewed one of our units.
With this change, our capacity which was 500 ton/day
increased by 100 tons and has been updated as 600
ton/day. In addition, despite creating a serious expense
in terms of cost, human & society health and sanitation
rules are taken into consideration, and we have given
weight to the use of flour bulk trailers which are extremely
hygienic for the transportation of bulk flour. As a result of
the extensive modernization we made last year and the
technological revisions we will make until the end of this
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süreçte; sektörde söz sahibi, piyasalarda aranan bir marka olabilmemiz, ancak ve ancak birçok farklı çalışmayı
gerçekleştirmemizle mümkün olabilirdi. Öncelikle alanında deneyimli ve nitelikli insan gücünden oluşan teknik ve
idari kadrolar oluşturduk. İkincisi tam teşekkülü laboratuvarımızda ciddi ve titiz AR-GE çalışmaları yaparak firmamıza has kalite kriterlerini, dünya standartları seviyesine
çıkardık, hatta bazı spesifik ürünlerimizde özel standartlar
oluşturduk. Bunları yaparken de gelişen teknolojiyle sürekli kendimizi güncelledik ve üretimde sürekliliği sağladık. Bütün bunlarla birlikte yarattığımız kolektif çalışma ruhunun ve tesis ettiğimiz kurumsallaşmanın vermiş olduğu
özgüvenle Şevsan Un’u bugünlere getirdik.
Üretim tesisiniz, kapasiteniz ve kullandığınız teknolojiler hakkında bilgi verir misiniz? Firmanız kapasite ve
teknoloji kullanımında hangi düzeyde?
Üretim tesisimiz, insan ve toplum sağlığı ile güvenli gıda
üretimi esas alınarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapacak şekilde tasarlanmış ve kurulmuştur.
Fabrikamız, 250 ton/gün kapasiteli iki üniteden oluşmaktadır. Kullandığımız teknoloji, günün şartlarına uygun,
modern, çevre dostu, yüksek verimli ve ekonomik teknolojidir. Fabrikamız, inovasyon çalışmalarını sürdüren ve
işletmemize uyarlayan nitelikli insan gücüne sahip olduğu
için tüm teknolojik gelişmeler yakından takip edilmektedir.
Randıman, kapasite, verimlilik ve özellikle kalite bağlamında işletmemize katkısı olacak konular, olağan toplantılarda tartışılır, alınan ortak kararla da hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilir. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl modernizasyon
kararı almış ve ünitemizin birini yenilemiştik. Bu değişiklik
ile 500 ton/gün olan kapasitemiz, 100 ton artarak 600
ton/gün olarak güncellenmiştir. Ayrıca maliyet açısından
ciddi bir gider oluşturmasına rağmen, insan ve toplum
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year, we are thinking of increasing our capacity use rate
to the rates of 75-80 %. In addition to this, there are also
negotiations we are carrying out in the context of export.
In the event that these are realized, our capacity use rate
will be 100%. It may even be required for us to rent factories whose technological criteria match ours.
Could you also tell us a little about your product variability, types of flour you make to the production of
and their sources of raw materials (wheat) ?
The flour types we produce are used in the production
of all kinds of bakery and bread varieties domestically
and abroad. Our products cover the flour types used in
French bread whose production is predominantly made
in industrial enterprises, cottage loaf, sandwich bread,
rolls, Trabzon bread, village bread, whole wheat bread,
flatbread, Pita bread and şebit; in the products included
in the luxury groups such as baklava, pie and pastry and
in the bakery products. In addition to these, we also produce specific flour varieties in accordance with special
demands. Our range of flour is manufactured in accordance with the criteria and norms determined by the Ministry of Agriculture, Food and Livestock.
We provide our raw material need mainly domestically.
The wheat production in our country is approximately 22
million tons. Consumption in the domestic market however, is approximately 21 million tons. In this case, our
wheat production only meets our internal consumption.
Considering natural disasters, especially drought, it is
necessary that we develop new strategies in the production of wheat, and hence, to increase our production.
In recent years, the wheat varieties developed by Field
Crops Central Research Institute is a significant achievement in terms of our industry. We're a country that is a
world leader in exports of flour. Due to the fact that our
flour export is based on import in terms of the country, of
course we use imported wheat from time to time. In addition, we reach consensus with contracts with farmers
that own big lands for the production of some of our special products, and having them carry out special farming,
we guarantee our special productions.
What is the role and place of Şevsan Flour in the flour
market in Turkey? What can you tell us about your
place in the sector? What makes Şevsan Flour different from its other competitors in Turkey ?
The main reason of the acceptance of Şevsan Flour in the
markets and being a brand that is sought arises from the
fact that it has the spirit of Ahi community. Our past is food
wholesale. Every person or organization living intertwined
with our precious nation, and giving importance of to our
nation and our national values wins favor in the eyes of our
precious nation. In our industry, there are two customer

86

June • Haziran 2016

sağlığı ile sanitasyon kuralları dikkate alınarak, dökme un
nakliyesi için son derece hijyenik olan un silobaslarının
kullanımına ağırlık verdik. Geçen yıl yaptığımız kapsamlı modernizasyon ve bu yılın sonuna kadar yapacağımız
teknolojik revizyonlar sonucunda, kapasite kullanma oranımızı % 75-80 oranlarına çıkarmayı düşünüyoruz. Bunun
yanı sıra ihracat bağlamında sürdürdüğümüz görüşmeler
de var. Bunların gerçekleşmesi halinde kapasite kullanma
oranımız % 100 olacaktır. Hatta teknolojik kriterleri bize
uyan fabrikalar kiralamak durumunda da kalabiliriz.
Biraz da ürün çeşitliliğinizden, üretimini yaptığınız un
tiplerinden ve bunların hammadde (buğday) kaynaklarından bahseder misiniz?
Ürettiğimiz un çeşitleri, yurt içinde ve yurt dışında her türlü unlu mamul ve bilumum ekmek çeşitlerinin üretiminde
kullanılmaktadır. Ürünlerimiz, ağırlıklı olarak endüstriyel
işletmelerde üretimi yapılan Farancala, somun ekmeği,
sandviç ekmeği, rol ekmeği, Trabzon ekmeği, köy ekmeği,
tam buğday ekmeği, bazlama, Pita ekmeği ve şebit gibi
ekmek ve pide çeşitlerinde; baklava, börek, yufka gibi lüks
gurubuna giren ürünlerde ve pastane ürünlerinde kullanılan
un çeşitlerini kapsamaktadır. Bunların yanı sıra özel talepler doğrultusunda spesifik un çeşitleri de üretmekteyiz. Un
çeşitlerimiz Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kıstas ve normlara uygun üretilmektedir.
Hammadde ihtiyacımızı ağırlıklı olarak yurt içinden temin
ediyoruz. Ülkemizde buğday üretimi yaklaşık olarak 22 milyon tondur. İç piyasadaki tüketim ise yaklaşık olarak 21 milyon ton civarındadır. Bu durumda buğday üretimimiz ancak
iç tüketimimizi karşılamaktadır. Kuraklık başta olmak üzere,
doğal afetleri göz önünde bulundurularak, buğday üretiminde yeni stratejiler geliştirmemiz ve böylece üretimimizi
artırmamız gerekli. Son yıllarda Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği buğday çeşitleri, sektörümüz
açısından önemli bir kazanımdır. Un ihracatında dünya lideri
olan bir ülkeyiz. Ülke olarak un ihracatımız, ithalata dayalı
olduğu için elbette zaman zaman ithal buğdaylar da kullanıyoruz. Ayrıca bazı özel ürünlerimizin üretimi için büyük arazi
sahibi çiftçilerle sözleşmeli anlaşıyor ve özel ekim yaptırarak
özel üretimlerimizi garanti altına alıyoruz.
Şevsan Un’un Türkiye un pazarındaki yeri ve rolü nedir? Sektördeki yeriniz hakkında bize neler anlatabilirsiniz? Şevsan Un’u Türkiye’deki diğer rakiplerinden
farklı kılan nedir?
Şevsan Un’un piyasalarda kabul görüp aranan bir marka
olmasının esas sebebi, ahilik ruhuna sahip olmasından
kaynaklanmaktadır. Bizim geçmişimiz gıda toptancılığıdır.
Aziz milletimizle iç içe yaşayan, milletimize ve milli değerlerimize önem veren her kişi ya da kuruluş, aziz milletimizin
teveccühüne mazhar olmuştur. Sektörümüzde, iç ve diş
piyasa olmak üzere iki müşteri gurubu vardır. Dış piyasada
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groups as internal and foreign market. No matter to what
extent the advantages are in the foreign market, we owe
duty of loyalty to our precious nation that makes us who
we are and gives rise to our coming to these days. In this
context, we always give priority to the demands of the domestic market. The fact that we made a slogan of customer satisfaction and especially serving our precious nation,
and the fact that our esteemed customers and valuable
nation sees and knows this phenomenon has been carrying us to the place we deserve in our sector.
As a result of the continuous R&D studies of our authorized units, following the latest innovations and rapidly
adapting them to our enterprise for the purpose of innovation and modernization, we attain both productivity
and also sustainability in production and quality. Customer satisfaction generated as a result of product diversity,
providing urgent supply to demands and after sales customer tracking is certainly very significant in this context.
In addition, the fact that our friends in the Marketing Department develop appropriate strategies for the volatile
market conditions and the fact that we work with stocks
by considering the rheological and enzymic fluctuations
likely to occur in wheat depending on the global warming-induced variable climate conditions has enabled us
to be one step further at all times compared to the other
enterprises in the sector. Şevsan Flour has always undertaken a balancing role in terms of the price fluctuations in
the domestic market since the day it started production,
and has managed to prevent both the producer and the
consumer to be exposed to injustice.
We know that you work only in the Turkish market in
the production of flour. Could you please tell us about
your efforts related to export, and the countries to
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avantajlar ne kadar fazla olursa olsun, bizi biz yapan ve bu
günlere gelmemize vesile olan aziz milletimize vefa borçluyuz. Bu bağlamda iç piyasanın taleplerine daima öncelik
veriyoruz. Müşteri memnuniyeti ve özellikle aziz milletimize
hizmeti şiar edinmiş olmamız, saygıdeğer müşterilerimiz ile
aziz milletimizin bu olgumuzu görüyor ve biliyor olması, bizi
sektörümüzde hak ettiğimiz yere taşımıştır.
Yetkili birimlerimizin aralıksız AR-GE çalışmaları, inovasyon
ve modernizasyon için son yeniliklerin takip edilip hızla işletmemize uyarlanması sonucunda, hem verimlilik hem de
üretim ve kalitede sürdürülebilirlik sağlıyoruz. Ürün çeşitliliği, taleplere ivedilikle arz sağlanması, satış sonrası müşteri
takibi neticesinde oluşan müşteri memnuniyeti de, elbette
ki bu bağlamda çok önemlidir. Ayrıca pazarlama departmanındaki arkadaşlarımızın değişken piyasa şartlarına
uygun stratejiler geliştirmesi ve küresel ısınmadan kaynaklı değişken iklim şartlarına bağlı olarak buğdayda olması
muhtemel reolojik ve enzimik dalgalanmaları dikkate alınarak stoklu çalışıyor olmamız, sektördeki diğer işletmelere karşı her zaman bir adım önde olmamızı sağlamıştır.
Şevsan Un, üretime başladığı günden itibaren iç piyasada
fiyat dalgalanmaları bakımından her zaman dengeleyici rol
üslenerek hem üreticinin hem de tüketicinin haksızlığa uğramasına engel olmayı başarmıştır.
Un üretiminde sadece Türkiye pazarına çalışmadığınızı
biliyoruz. Bize ihracata yönelik çalışmalarınızdan, un
ihraç ettiğiniz ülkelerden biraz bahseder misiniz? Varsa bu konudaki yatırım ve hedeflerinizi anlatır mısınız?
Bugüne kadar on iki ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Dış
piyasalardaki müşterilerimizi de çok önemsiyoruz. Birçok
ülke ile manevi bağlarımız var. Özellikle Müslüman ülkelerin
helal ürün bağlamında ülkemize öncelik ve önem verdikleri
bir dönemde, onların güven ve teveccühünü kazanmak,

MILLER MAGAZINE

INTERVIEW • RÖPORTAJ

which you export flour? Could you tell us about your
investments and targets on this matter, if any?
So far, we have performed export to twelve countries. We
attach great importance to our customers in the external
markets, as well. We have a spiritual bond with many countries. Especially in a period when Muslim countries give priority and importance to our country in the context of halal
products, we have to gain their trust and favor, consolidate
their confidence and faith in us as a country, provide continuity in export, and make production in the world standards
by outdoing our competitors in the other countries. Apart
from the countries to which we are currently doing export,
we have negotiations with several African countries. Some
of these are in the signature phase; when the agreement
is provided, we may hire factories which are equal to our
technology in addition to our established capacity as I have
said just now. The fact that we are in a leading position in
flour export among the countries of the World must have
drawn the attention of the foreign investors, because last
year, Söke Flour was sold to the foreigners. The likelihood
of new foreign investors’ coming in our sector in the coming
years is great. In the context of integration foreign capital to
our country, we can think of partnership with foreign companies in our country or in third countries.
Turkey is the world's number one exporter of flour.
What do you think is the secret of Turkey’s being so
successful in flour export? As Şevsan Flour, what are
your priorities in both production and also service in
your export efforts?
As I said in the first place, our country has become a leader
in flour export by using the advantages of its strategic and
geopolitical position well. If the developments in the countries
in the region and the other countries in the Far East and Africa
to which we make export are carefully read and followed,
our remaining as a leader in the next 10-15 years is a strong
possibility. The duty that falls on us must be to give the due
of being a leader without being overcome by languor. Leadership is directly connected with technology that processes
the product produced. We, as a country, have gained leadership as a result of the advancement of mill machinery industry
and its development. We are aware of the importance of mill
machinery industry in the continuation of our leadership. As
long as mill machinery manufacturers go on producing new
technologies and innovative solutions with the same excitement in the context of efficiency, sanitation and quality, we
will also go on our way with the same enthusiasm as the
sector. In addition, our developing new strategies in terms
of raw materials and the production of auxiliary materials (vitamin, mineral and enzymes) has become a necessity in a
globalizing world. Accordingly, we have to seek and find new
clients while maintaining our existing customers. Remaining
a leader is a difficult process. The firms that export products
should follow the product until it is consumed up at the point
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ülke olarak bize olan inanç ve güvenlerini pekiştirmek,
ihracatta devamlılığı sağlamak, diğer ülkelerdeki rakiplerimize fark atarak dünya standartlarında üretim yapmak
zorundayız. Halen ihracat yaptığımız ülkeler hariç birkaç
Afrika ülkesi ile görüşmelerimiz var. Bunların bazıları imza
safhasında; anlaşma sağlandığında, az önce de belirttiğim
gibi kurulu kapasitemize ek olarak teknolojimize denk fabrikalar kiralayabiliriz. Un ihracatında dünya ülkeleri içerisinde lider konumda olmamız, yabancı yatırımcının dikkatini
çekmiş olacak ki geçtiğimiz yıl Söke Un yabacılara satıldı.
Önümüzdeki yıllarda sektörümüzde yeni yabancı yatırımcıların gelme ihtimali büyüktür. Yabancı sermayenin ülkemize
kazandırılması bağlamında, yabancı şirketlerle ülkemizde
ya da üçüncü ülkelerde ortaklık düşünebiliriz.
Türkiye dünyanın bir numaralı un ihracatçısı. Sizce
Türkiye’nin un ihracatında bu kadar başarılı olmasının
sırrı nedir? Siz Şevsan Un olarak ihracat çalışmalarınızda gerek üretimde gerekse hizmette nelere öncelik
veriyorsunuz?
Başta da söylediğim gibi ülkemiz stratejik ve jeopolitik
konumunun avantajlarını iyi kullanarak un ihracatında
lider olmuştur. Bölge ülkeleri ile ihracat yaptığımız diğer Uzak Doğu ve Afrika ülkelerindeki gelişmeler dikkatli
okunur ve takip edilirse, önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte
de lider kalmamız güçlü bir ihtimaldir. Bize düşen görev
ise rehavete kapılmadan, lider olmanın hakkını vermek
olmalıdır. Liderlik, üretilen ürünü işleyen teknoloji ile
doğrudan bağlantılıdır. Biz ülke olarak, değirmen makine sanayinin ilerlemesi ve gelişmesi sonucunda liderliği
yakaladık. Liderliğimizin devamında değirmen makine
sanayinin öneminin farkındayız. Değirmen makine üreticileri, verimlilik, sanitasyon ve kalite bağlamında yeni
teknolojiler ve inovatif çözümler üretmeye aynı heyecanla devam ettikleri sürece, bizler de sektör olarak aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca hammadde
ve yardımcı madde üretimi (vitamin, mineral ve enzimler)
konusunda yeni stratejiler geliştirmemiz, küreselleşen
dünyada bir zorunluluk haline gelmiştir. Buna bağlı olarak mevcut müşterilerimizi korurken yeni müşteriler aramak ve bulmak zorundayız. Lider kalmak zor bir süreçtir.
Ürün ihraç eden firmalar, sözleşmede belirtilen spekt ve
kriterleri yerine getirmiş olmanın dışında, gittiği noktada
tüketilip bitirilinceye kadar ürünü takip etmeli ve mutlak
müşteri memnuniyeti sağlamalıdır. Mutlak müşteri memnuniyetini sağladığımız sürece lider kalacağımıza göre,
başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Birliği ve TUSAF olmak üzere, yetkili kurum ve
kuruluşların ihracatımızı ciddi denetimden geçirmesi ve
hata yapılmasına meydan vermemesi gerekiyor. Müşteri
veli nimettir. Müşterinin geri kalmışı, az gelişmişi, muhtacı, mecburu ya da vasıflısı diye bir şey mevzubahis olamaz, olmamalıdır. Bu bağlamda ihracatta sıkı denetim
geleceğimiz için oldukça önemli ve elzemdir.
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it went to other than fulfilling the aspects and criteria specified
in the agreement, and provide absolute customer satisfaction. Since we will remain as a leader as long as we provide
absolute customer satisfaction, the competent agencies and
organizations, especially the Minister of Food, Agriculture
and Husbandry, Turkish Exporters Association and TUSAF
should check our export in a serious way, and they should
not allow making an error. Customer is the benefactor. We
cannot mention a customer that is underdeveloped, less developed, one that is in need, that is obligated or qualified,
and such a thing cannot be in question, and it should not be.
In this context, strict control in export is quite important and
necessary for our future.
Could you also tell us about some new investments or
investments you are planning to do, if any? What can
you say about Şevsan Flour’s future targets?
As Şevsan Flour, We care about our business and our sector. In the light of the data obtained by our experienced colleagues who are specialized in their field within the structure
of our company from their R&D studies, we are planning to
establish production lines with high-tech and productivity
for some special productions. In addition, our modernization work are ongoing in our R&D laboratory. All this and
more importantly, is the importance that we give to qualified
human power. In this context, our new colleagues we have
included in our staff by stipulating the future of our company
are being trained by our experienced colleagues, and we
are reinforcing our administrative and technical staff.
Finally, what would you like to add?
We produce the raw material of bread, which is the indispensable basic consumable of the society. If we consider the
wheat production and consumption in our country and around
the world, it is obvious that we do not have enough wheat. If
so, we need to eliminate bread waste by making conscious
production, and raising awareness among consumers. Since
this can be possible with qualified staff who cares about the
conscious production work, we must solve the problem of
qualified manpower. In addition, production should be made
by considering human and community health, so that we can
have a healthy and happy society. In the context of raw materials, producing flour from wheat which are not processed by
being excluded from the scale must be absolutely prevented.
The flours produced from these wheats being managed to be
made bread is possible with illegal additives and agents. The
spots where this type of flours are used are industrial enterprises because they are cheap.

Varsa biraz da yeni yatırımlarınızdan ya da yapmayı planladığınız yatırımlardan bahseder misiniz? Şevsan Un’un
gelecek hedefleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Şevsan Un olarak işimizi ve sektörümüzü seviyor ve önemsiyoruz. Firmamız bünyesindeki konusunda uzman tecrübeli arkadaşlarımızın AR-GE çalışmalarından elde ettikleri
veriler ışığında, bazı özel üretimler için yüksek teknoloji ve
verimliliğe sahip üretim hatları kurmayı planlıyoruz. Ayrıca
AR-GE laboratuvarımızda modernizasyon çalışmalarımız
devam ediyor. Bütün bunlardan daha önemlisi, nitelikli
insan gücüne verdiğimiz önemdir. Bu bağlamda şirketimizin geleceğini ön görerek kadromuza dahil ettiğimiz yeni
arkadaşlarımızı, deneyimli arkadaşlar tarafından eğiterek
idari ve teknik kadromuzu güçlendiriyoruz.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Toplumun vazgeçilmez temel tüketim maddesi olan ekmeğin
hammaddesini üretiyoruz. Ülkemizdeki ve dünya genelindeki buğday üretimini ve tüketimini göz önünde bulunduracak
olursak, yeterli buğdaya sahip olmadığımız aşikârdır. Öyle
ise bilinçli üretim yaparak, tüketiciyi bilinçlendirerek ekmek
israfının önüne geçmeliyiz. Bu da bilinçli üretim işini önemseyen ehliyetli kadrolarla mümkün olacağına göre nitelikli insan
gücü sorununu çözmemiz gerekmektedir. Ayrıca insan ve
toplum sağlığı gözetilerek üretim yapılmalı ki, sağlıklı ve mutlu bir topluma sahip olalım. Hammadde bağlamında, barem
dışında kalarak işlem görmeyen buğdaylardan un üretilmesinin önüne mutlaka geçilmelidir. Bu buğdaylardan üretilen
unların ekmek olabilmesi, yasal olmayan katkı ve ajanlarla
mümkündür. Bu tür unların kullanıldığı noktalar ise ucuz oldukları için endüstriyel işletmelerdir.
Şevsan Un olarak; sağlıklı yaşam ve sağlıklı toplum gayesi çerçevesinde her zaman hijyen, sanitasyon ve kalite
kriterlerini önemseyerek, aziz milletimiz ve tüm müşterilerimiz için sağlıklı ve doğal ürünler üretmeye özen göstererek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

AS Şevsan Flour; we will continue our way with determination
by always caring about hygiene, sanitation and quality criteria
and taking care to produce a healthy and natural products for
our precious nation and all our customers within the framework of healthy living and target of a healthy society.
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Interest rate decisions
will continue to impact
on the market
.........................................................

Faiz kararları piyasa
üzerinde etkisini sürdürecek

“In the upward price movements, respectively, 485 cent/bushel level stands out. In the Downward
movements, however, 450-455 cent/bushel band comes forward. Nevertheless, FED’s interest rate
decisions will continue to impact on the market. Due to the fact that an interest rate decision affects
the currencies and liquidity, it has a significant impact on the commodities.”
“Yukarı yönlü fiyat hareketlerinde sırasıyla 485 cent/bushel seviyesi öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 450-455 cent/bushel bandı öne çıkıyor. Bununla beraber FED’in faiz kararları piyasa
üzerinde etkisini sürdürecektir. Faiz kararı, para birimleri ve likiditeyi etkilediğinden, emtialar üzerinde önemli bir etkiye sahip.”
Wheat price followed a fluctuating course again in May.
It is observed that a fluctuating course has occurred in the
horizontal market since February. After the recent purchases
In April, this horizontal band has been returned into again.
In April issue, I had stated that especially 445-450 cent/
bushel price range was important. We are monitoring that
purchases are strengthened as the wheat price gets closer
to this region. It can be seen that buyers are gathered in the
455 cent/bushel level. Getting started with the month of May,
economic expectations was effective in the increase of the
sales pressure. There was an increase in expectations for the
US Central Bank’s (the FED) raising the interest rates. After
these expectations we saw that the U.S. dollar strengthened.
Whereas the FED's turning into a more rigid style gave rise
to sale in commodity prices, on the contrary situation, purchases are increasing. As long as the liquidity turning to asset
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Buğday fiyatı, Mayıs ayında yine dalgalı bir seyir izledi. Şubat ayından bu yana yatay piyasada dalgalı bir seyir oluştuğu
görülüyor. Nisan ayında yaşanan alımlar sonrası yeniden bu
yatay bandın içerisine dönüldü. Nisan sayısında özellikle 445450 cent/bushel fiyat aralığının önemli olduğunu belirtmiştim.
Buğday fiyatının bu bölgeye yaklaştıkça alımların güçlendiğini
izliyoruz. 455 cent/bushel seviyesinde alıcıların toplandığı görülmektedir. Mayıs ayına başlarken satış baskısının artmasında ekonomik beklentiler etkili oldu. ABD Merkez Bankası’nın
(FED) faizleri artıracağına yönelik beklentilerde artış oldu. Bu
beklentiler sonrasında ABD dolarının güçlendiğini izledik.
FED'in daha sert bir üsluba dönmesi, emtia fiyatlarında satışa
yol açarken, tam tersi durumda da alımlar artıyor. Varlık fiyatlarına yönelen likidite azaldığı sürece, emtia fiyatları üzerindeki
satış eğilimini görmeye devam edeceğiz. Mayıs ayında üretime yönelik beklentilerde de artış haberleri gördük. Avrupa
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prices decreases, we will continue to see the trend of sale
on the commodity prices. In May we have also seen news of
an increase in expectations for production. There have been
increases in estimations of wheat production in the European
region. There are positive expectations for production in this
region. It is expected that the wheat cultivated fields in Argentina to reach the highest level after 2007, as well. Argentina,
stands out as an important export country. In another exporting country, Ukraine, too, there are expectations as to the fact
that export will increase on an annual basis.

THE STRONG COURSE CONTINUOUS IN TURKEY
In Turkey, however, the strong course that we have now
been used to is ongoing. Whereas fluctuating course prevails
abroad, we monitor that the prices remain at a certain level
in Turkey, and that fluctuating is less. As I explained in the
previous months, the biggest reason of this is seen as strong
demand. The increase experienced in consumption is reflected on demand, as well. The increase in the number of immigrants, in particular, has led to a strengthening of the demand
for wheat. However, production in Turkey is expected to be
high this year, as well. In accordance with the estimations of
Soil Products Office (TMO), it had been announced that the
wheat production in 2015 could reach 22, 5 million tons with
an increase of 18% compared to last year. The fact that the
prices remain high despite an increase in production points
to the persistent demand expectations. With the expectation
that the prices will remain high, wheat purchase price may not
be announced by TMO this year, either. I am speculating that
the prices for Turkey will remain strong independently from
the international markets in 2016, as well. The fact that there
is a lack of a significant change in global production forecasts
reinforces this expectation even more.

WHEAT PRODUCTION HAS DECLINED
TO 726, 99 MILLION TONS
The U.S. Department of Agriculture (USDA) announced its
first expectations for next season. According to estimates
report published by the institution the amount of the production showed a decline of 7,06 million tons compared to the
previous year. Thus, production fell to an estimated 726.99
million tons. The increase in production forecasts for the last
eight months was 3,74 million tons. The increase in production in the last eight months had already been reflected on
the future deliveries as the sales pressure. However, we can
say that the price of wheat has also entered a horizontal
band in the futures along with the decline in the expectations
of increase. However, the increase in production compared
to 2012 is still high: the increase amounted to 66, 98 million
tons. Assuming that the annual wheat production in Turkey
is an average 20 million tons, the effect of the increase in
production can be understood better.
Looking at the estimates for next season, we see that
the decline in production expectations arises from Europe,
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Bölgesi'nde buğday üretim tahminlerinde artışlar vardı. Bu
bölgede üretime yönelik olumlu beklentiler var. Arjantin'de de
buğday ekili alanların, 2007'den sonraki en yüksek seviyesine
erişmesi beklentiyor. Arjantin, önemli bir ihracat ülkesi olarak
öne çıkıyor. Bir diğer ihracatçı ülke olan Ukrayna'da da ihracatın yıllık bazda artış göstereceğine yönelik beklentiler var.

TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ SEYİR DEVAM EDİYOR
Türkiye'de ise artık alıştığımız güçlü seyir devam ediyor.
Yurtdışında dalgalı seyir sürerken, Türkiye'de fiyatların belli
bir seviyede kaldığını ve dalgalanmanın az olduğunu izliyoruz. Daha önceki aylarda açıkladığım gibi, bunun en büyük
nedeni güçlü talep olarak görülmektedir. Tüketimde yaşanan artış, talebe de yansıyor. Özellikle göçmen sayısındaki
artış, buğday talebinin güçlenmesine yol açıyor. Bununla
beraber 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. Üretimdeki
artışa rağmen fiyatların yüksek kalması, kalıcı talep beklentisine işaret ediyor. Fiyatların yüksek kalacağı beklentisi
ile bu sene de TMO tarafından buğday alım fiyatı açıklanmayabilir. Türkiye için fiyatların, 2016 içerisinde de uluslararası piyasalardan bağımsız olarak güçlü klacağını tahmin
ediyorum. Küresel üretim tahminlerinde önemli bir değişim
olmaması, bu beklentiyi daha da güçlendirmektedir.

BUĞDAY ÜRETİMİ
726,99 MİLYON TONA GERİLEDİ
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) gelecek sezona yönelik ilk
beklentilerini açıkladı. Kurumun yayınladığı tahmin raporuna göre üretim miktarı önceki seneye göre 7,06 milyon ton
düşüş gösterdi. Böylece üretim tahmini 726,99 milyon tona
geriledi. Son sekiz aydaki üretim tahminlerindeki artış 3,74
milyon ton oldu. Zaten son sekiz aylık dönemde üretimdeki
artış, vadeli işlemlere satış baskısı olarak yansımıştı. Fakat
artış beklentilerinin gerilemesiyle birlikte, buğday fiyatının
da vadeli işlemlerde yatay bir banda girdiğini söyleyebiliriz.
Fakat 2012 yılına göre üretimdeki artış halen yüksek: artış
66,98 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiyenin yıllık buğday
üretiminin ortalama 20 milyon ton olduğu varsayıldığında,
üretimdeki artışın etkisi daha iyi anlaşılabilir.
Gelecek sezona yönelik tahminlere baktığımızda, üretim
beklentilerindeki düşüşün, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ukrayna
kaynalı olduğunu görüyoruz. Avrupa'da üretim beklentileri
azalırken, ihracat beklentileri ise artış gösteriyor. Bunun Kuzey Afrika gibi en büyük buğday pazarına yakınlık ile açıklayabiliriz. Aynı rapora göre dönem sonu stok tahminleri 14,43
milyon artarak 257,34 milyon tona yükseldi. Böylece son
sekiz ayda buğday stoklarındaki artış miktarı 34,46 milyon
tona ulaşmış oldu. Stoklardaki bu artışın vadeli piyasalara
yansıması mutlaka olacaktır. Buğday stoklarındaki artışın en
büyük nedeni ise Çin'de azalan talep olarak değerlendirilmektedir. Çin'deki buğday stokları, gelecek sezona 21,7
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North Africa and the Ukraine. Whereas production expectations in Europe decrease, export expectations shows an increase. We can explain this with the proximity to the largest
wheat market such as North Africa. According to the same
report, year-end stock predictions increased by 14,43 million, and reached 257,34 million tons. Thus, the amount of
the increase in wheat stocks in the past eight months has
reached 34,46 million tons. The increase in inventories will
surely be reflected in the futures markets. The biggest reason for the increase in wheat stocks, however, is evaluated
as the decreasing demand in China. The stocks of wheat
in China will reach 118 million tons with an increase of 21,7
million for the next season. This figure corresponds to 46 %
of the world wheat stockpiles. In this context, it is almost inevitable that China will be an important variable in the wheat
market! Despite the fact that China is so important in the
market, North Africa, Southeast Asia and the Middle East
will continue to be the largest wheat importer. In Southeast
Asia and the Middle East a major change is not expected
on the side both demand and production. However, it is
estimated that there will be a significant decline in production in North Africa. Nevertheless, there will be a decline in
stocks, as well. In spite of this, a substantial increase in imports is not expected. European region (Ukraine and Russia
included), however, maintains its characteristic of being the
largest exporter. European region, China and India will perform nearly half of the world's wheat production.

PERIOD-END STOCKS ARE IN THE
HIGHEST LEVEL OVER THE PAST FIVE YEARS
International Grain Commission (IGC) had announced its
first estimates for 2016-17 season in the month of April.
IGC expects that the wheat production of the world is going to be 717 million tons. There is an increase of about
4 million tons compared to the previous estimates. As for
the increase compared to the previous year, however, there
is about 17 million-ton decrease in production. Period end
stocks increased by 7 million compared to the previous
month, and realized in a level of 218 million tons. Despite
the serious reduction of production compared to the previous year, it is seen that year-end stockpiles also rose to the
highest level of the last five years. In a nutshell, it is understood that the decrease in demand is much more than the
decrease in production. The period end stocks, which were
170 million tons in 2012 will reach 218 million tons in 2017.
According to this, the rise in wheat stocks will be approximately 48 million tons. In the world wheat market, it may be
foreseen that wheat supply will be high. High wheat supply
can lead to the upwards movements to remain limited.

TOTAL WHEAT SUPPLY WILL
RISE TO 920,2 MILLION TONS
The World Food and Agriculture Organization (FAO) had
also announced its estimates for the 2016-17 season in
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milyon artışla 118 milyon tona ulaşacak. Bu rakam, dünya
buğday stoklarının yüzde 46'sına denk geliyor. Bu çerçevede Çin'in buğday piyasasında önemli bir değişken olması
neredeyse kaçınılmaz! Çin, piyasada bu kadar önemli olmasına rağmen, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu,
en büyük buğday ithalatçısı olmayı sürdürecekler. Güneydoğu Asya ve Ortadoğu'da hem talep hem de üretim tarafında önemli bir değişim beklenmiyor. Fakat Kuzey Afrika'da
üretimde önemli bir düşüş olacağı tahmin ediliyor. Bununla
beraber stoklarda da bir düşüş yaşanacak. Buna rağmen
ithalat da önemli bir artış beklenmiyor. Avrupa Bölgesi (Ukrayna ve Rusya dahil) ise en büyük ihracatçı olma özelliğini
koruyor. Avrupa Bölgesi, Çin ve Hindistan, neredeyse dünyadaki buğday üretiminin yarısını gerçekleştirecek.

DÖNEM SONU STOKLARI SON
BEŞ YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Uluslararası Hububat Komisyonu (IGC), 2016-17 sezonuna yönelik ilk tahminlerini Nisan ayında açıklamıştı.
IGC, dünya buğday üretiminin 717 milyon ton olmasını
bekliyor. Önceki tahminlere göre yaklaşık 4 milyon ton
artış var. Önceki yıla göre artış ise üretimde yaklaşık 17
milyon tonluk azalış var. Dönem sonu stokları önceki aya
göre 7 milyon artarak 218 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Üretimin önceki yıla göre ciddi anlamda azalmasına rağmen dönem sonu stoklarının da son beş yılın en
yüksek seviyesine yükseldiği görülüyor. Kısaca talepteki
azalışın üretimdeki azalıştan 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. Dünya buğday piyasasında buğday arzının yüksek seyredeceği öngörülebilir. Yüksek buğday arzı, yukarı
hareketlerin sınırlı kalmasına yol açabilir.

TOPLAM BUĞDAY ARZI
920,2 MİLYON TONA YÜKSELECEK
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de 2016-17 sezonuna yönelik tahminlerini Nisan ayında açıklamıştı. Önceki
tahminlere göre dünya buğday üretiminin 4,2 milyon artarak 716,9 milyon ton olması bekleniyor. FAO'ya göre kış
aylarındaki elverişli hava koşullarının Rusya, Ukrayna ve
Avrupa'da üretim beklentilerini arttırdığı belirtiliyor. Bununla beraber Hindistan'daki üretim tahminlerinde düşüş yaşanıyor. FAO'nun tahminlerine göre dönem sonu stokları
ise 195,2 milyon tona gerileyecek. Önceki tahminlere göre
1,5 milyon ton artış bekleniyor. Böylece toplam buğday arzı
920,2 milyon tona yükselecek.
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne
alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 720,3 milyon ton olması bekleniyor. Önceki aya göre 650 bin tonluk bir düşüş olacağı öngörülüyor. Dönem sonu stokları ise
223,51 milyon tona yükselecek. Kısaca önceki aya göre
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the month of April. According to the previous estimates, the
world wheat production is expected to rise 4,2 million and
reach 716, 9 million tons. According to FAO, it is stated that
the favorable weather conditions in the winter have increased
the production expectations in Russia, Ukraine and Europe.
Nevertheless, there is a decline in production forecasts in India. According to the FAO estimates, period end stocks will
decline to 195, 2 million tons. According to the previous estimates, an increase of 1,5 million tons is expected. Thus, the
total wheat supply will rise to 920, 2 million tons.
In conclusion, taking into consideration of the estimates
averages of the three Organizations performing global grain
markets forecast, world wheat production is expected to be
720,3 million tons in average. It is estimated that there will
be a decrease of 650 thousand tons compared to the previous month. Period end stocks, however, will rise to 223,51
million tons. In short, it is expected that there will be an increase of 6,52 million tons compared to the previous month.
In Chicago Mercantile Exchange Market, 455 cent/bushel
level for the July futures for wheat price, is seen as a prominent level in the first phase. As long as it is remained over this
level, horizontal market will be preserved. This level had been
tried for three times before, and it had been recovered again
with the purchases received. Due to being tried before, the
significance increases even more. In the event that this level
is reached, buyer-seller balance should be monitored very
closely. In the upward price movements, respectively, 485
cent/bushel level stands out. In the downwards movements,
however, 450-455 cent/bushel band comes forward. Nevertheless, FED’s interest rate decisions will continue to impact
on the market. Due to the fact that an interest rate decision
affects the currencies and liquidity, it has a significant impact
on the commodities. As I often underlined before, the remarks
of the central banks and follow the new production estimates
closely is of great importance in terms of the investors.

6,52 milyon ton artış olması bekleniyor.
Şikago Ticaret Borsası'nda Temmuz vadeli buğday fiyatı
için 455 cent/bushel seviyesi, ilk etapta öne çıkan seviye
olarak görülmektedir. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yatay piyasa korunacaktır. Daha önce üç defa bu seviye
denenmiş ve gelen alımlar ile yeniden toparlanmıştı. Daha
önce denenmiş olması nedeniyle önemi daha da artmaktadır. Bu seviyeye gelinmesi durumunda alıcı-satıcı dengesi
çok yakından takip edilmelidir. Yukarı yönlü fiyat hareketlerinde sırasıyla 485 cent/bushel seviyesi öne çıkıyor. Aşağı
yönlü hareketlerde ise 450-455 cent/bushel bandı öne çıkıyor. Bununla beraber FED’in faiz kararları piyasa üzerinde
etkisini sürdürecektir. Faiz kararı, para birimleri ve likiditeyi
etkilediğinden, emtialar üzerinde önemli bir etkiye sahip.
Daha önce sıkça vurgulağım gibi merkez bankalarının açıklamaları ve yeni üretim tahminlerinin yakından takip edilmesi, yatırımcılar açısından önem arz ediyor.
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GRAIN AND FLOUR MARKET
IN SPAIN AND PORTUGAL
İspanya ve Portekiz’de
Tahıl ve Un Pazarı
Spain reportedly comprises 120 flour mills. Most of them have an
annual capacity of more than 2000 tons. Besides, less than 5 mills
share 75% of the market. As for Portugal, the number of flour mills
is very low. They are usually dispersed in Lisbon and Porto. In general, milling industry consists of two main mill groups, which share
the 65% market in the country.
İspanya’da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin
çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75’ten fazlasını ise sayıları 5’i geçmeyen birkaç
değirmenin elinde bulundurduğu biliniyor. Portekiz’de ise oldukça az sayıda un değirmeni bulunmaktadır. Bu değirmenler ağırlıklı olarak Lizbon
ve Porto gibi şehirlere dağılmış şekildedir. Un değirmenciliği endüstrisinin ise iki ana değirmen grubundan oluştuğu ve bu iki değirmen grubunun ülkedeki pazarın yüzde 65’ini elinde bulundurduğu belirtilmektedir.
With an area of 504,782 km2, Spain
is the second largest country in Western Europe and within European
Union, following France. The country
is located on the Iberian Peninsula in
south-western Europe. The prominent
cities include capital Madrid, Barcelona, Valencia, Seville, Zaragoza and
Malaga. Spain is the second most
mountainous country in Europe after
Switzerland. Except for the western
sides of mountains that surround the
plateaus and high plains, more than
two fifths of the peninsula is covered
by mountain ranges. Portugal, officially
the Portuguese Republic, is the westernmost European country, also lo-
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Yüzölçümü 504.782 km2 olan İspanya, Avrupa Birliği’nin ve Batı Avrupa’nın
Fransa’dan sonra en büyük ikinci ülkesi
olarak Avrupa kıtasının güneybatısında
bulunan İber Yarımadası'nda yer almaktadır. Ülkenin başlıca şehirleri, başkent
Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilla,
Zaragoza ve Malaga olarak sıralanabilir. Avrupa'da İsviçre'den sonra ikinci
en dağlık ülke olan İspanya’da, plato
ve yüksek ovaları çevreleyen dağların
batı kesimleri hariç, yarımadanın beşte ikisinden fazlasını sıradağlar kuşatır.
Portekiz, ya da resmî adıyla Portekiz
Cumhuriyeti Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer alan,
Avrupa Kıtası'nın en batıdaki ülkesidir.
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cated on the Iberian Peninsula in south-western Europe.
Portugal is surrounded by Spain on the north and east,
and Atlantic Ocean on the south and west. Archipelagos
of Azores and Madeira, which are in the northern hemisphere on Atlantic Ocean, are also within Portugal albeit
having autonomous governments. The prominent Portuguese cities include Lisbon, Porto, Amadora and Braga.

Portekiz kuzeyden ve doğudan İspanya, güneyden ve batıdan da Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusu’nun
kuzey yarımküredeki bölümünde bulunan Azorlar ve Madeira takımadaları özerk yönetimleriyle birlikte Portekiz’in
bir parçasıdır. Ülkenin başlıca şehirleri, başkent Lizbon,
Porto, Amadora, Braga olarak sıralanabilir.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
ECONOMIC OVERVIEW
Economy of Spain, 14th biggest economy on the world
and 5th biggest in European Union, is a modern economy
based on service sector. Like other West European countries, Spain underwent a period of transformation following
World War II; accordingly, the importance of agricultural
sector decreased while service industry gradually became
more significant and began to dominate national economy.
Retail business, tourism, banking and telecommunication
are among prominent elements of economic activities. On
the other hand, industry sector, which constitutes 23.1%
of GPD, maintains its importance. The young and welleducated population makes Spain a price-competitive
and innovative international centre. There are efforts for
further economic growth in the future and such research
and development activities are given utmost importance.
In the wake of its access to European Community in
1986, Portugal gradually concentrated more and more
on service sector. Back in 1960, agriculture, forestry and
fishery constituted 24% of GDP, while the figure dramatically fell to 2.2% come 2014. The sector provides employment for 10.2% of total labour. The sectors of industry, construction, energy and water make up for 21.2%
of GDP, and comprise 23.7% of labour. As for service
industry, it constitutes 76.6% of GDP and 66.1% of labour. Geographical position of Portugal also contributes
to growth of service sector. Tourism is a huge contributor to service industry. In general, traditional manufacturing sector leaves for new industries that include higher
technology and contribute to economic growth, such as
automotive, automotive supply industry, electronics, energy, pharmaceutics and new technologies.

PLACE AND IMPORTANCE OF AGRICULTURE
The productivity of Spanish agricultural sector is lower
than in many European countries. This is mostly due to
drought and irregular rains in recent years, as well as
the low quality of soil and non-productive use of lands
around the country. There are about 1.3 million agricultural enterprises in Spain. In the north and east, most
agricultural business are of lower scale, while in south,
especially in Andalusia, vast lands remain unprocessed
due to disinterest of owners. Thanks to diversity of climate conditions and soil characteristics, different regions
yield various agricultural products in the country. Almost
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Dünyanın 14. Avrupa Birliği’nin 5. büyük ekonomisi
olan İspanya hizmet sektörü temelli modern bir ekonomiye sahiptir. Diğer Batı Avrupa ülkeleri gibi İspanya’nın
ekonomisi de 2. Dünya Savaşı’nın ardından bir dönüşüm sürecine girmiş, bu süreçte tarım sektörünün önemi azalırken hizmetler sektörünün önemi giderek artmış
ve bu sektör ekonominin hakim sektörü haline gelmiştir.
Perakendecilik, turizm, bankacılık ve telekomünikasyon
sektörleri ekonomik faaliyetin en önemli unsurlarındandır.
Diğer taraftan GSYİH’nin %23,1’lik kısmını oluşturan sanayi sektörü ekonomideki önemini korumaktadır. İspanya
genç ve iyi eğitimli nüfusla fiyatlarda rekabetçi ve yenilikçi
uluslararası bir merkezdir. Ekonominin gelecekteki büyümesine yönelik çalışmalar yapılmakta ve bu yönde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine çok önem verilmektedir.
Portekiz 1986 yılında Avrupa Topluluğu’na katılmasıyla
giderek artan bir şekilde hizmet sektörü odaklı hale gelmiştir. 1960 yılında tarım, ormancılık ve balıkçılık GSYİH’nin
%24’ünü oluştururken, 2014 yılında sadece %2,2’sini oluşturmuştur. Sektör toplam işgücünün %10,2’sini istihdam
etmektedir. Sanayi, inşaat, enerji ve su sektörleri GSYİH’nin
%21,2’sini oluşturmakta ve işgücünün %23,7’sini barındırmaktadır. Hizmet sektörü ise GSYİH’nin %76,6’sını ve
işgücünün %66,1’ini oluşturmaktadır. Portekiz’in coğrafi
konumu da hizmet sektörünün büyümesini sağlamaktadır.
Turizm endüstrisi hizmet sektörüne katkı sağlamaktadır.
Geleneksel üretim sektörleri büyük oranda yerini daha fazla teknoloji içeren ve ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunan otomotiv ve oto yan sanayi, elektronik, enerji,
ilaç ve yeni teknoloji gibi yeni sektörlere bırakmıştır.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
İspanya’da tarım sektöründe verim birçok Avrupa ülkesine daha düşük düzeylerdedir. Verimliliğin düşük olmasının sebepleri arasında son yıllarda yaşanan kuraklık ve
düzensiz yağışların yanı sıra toprak kalitesinin düşüklüğü
ve ülkenin büyük kısmında arazilerin verimsiz kullanımı
sayılabilir. İspanya’nın tarımsal işletme sayısı 1,3 milyon
civarındadır. Ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde tarımsal
işletmelerin çoğu çok küçükken güney bölgelerde özellikle de Andaluçya’da çok geniş araziler mal sahiplerinin
ilgisizliğinden dolayı kullanılmamaktadır. Ülkenin değişik
bölgelerinde hüküm süren farklı iklim şartları ve toprak
özelliklerine paralel olarak tarım ürünleri de çeşitlilik göstermektedir. Başta narenciye olmak üzere hemen her tür
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all kinds of fruits and vegetables, citrus above all, are
cultivated in Spain. Vineyards and olive groves have a
significant share in agricultural production in terms of
production amount and covered area.
In Portugal, the share of agriculture in general economy is on decline in last few decades; nevertheless,
agriculture is still the greatest source of unemployment.
Agricultural sector underwent certain structural changes
such as the rise in areas allocated for agriculture and the
use of new cultivation methods. Differences, however,
between regions and sectors remain intact. In Portugal,
agriculture is based on small and medium scale family
business and has an irregular structure. The main crops
include grain (wheat, barley, corn and rice), potato, grape
(wine grape), olive and tomato.

GRAIN PRODUCTION IN SPAIN
Pursuant to data by Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO), barley is the most produced
grain in Spain. Barley cultivation exceeded 11 million tons
back in 2007/08 and 2008/09; nevertheless, the figures
varied between 5.9 and 8.2 million tons from 2009/10 to
2012/13. During season 2013/14, the barley production
passed beyond 10 million tons, but it was recorded as
6.9 million tons for the season 2014/15.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

meyve ve sebzenin üretildiği İspanya’da üzüm bağları ve
zeytinlikler de üretim miktarı ve kapladıkları alan bakımından tarımsal üretimde önemli pay sahibidir.
Portekiz’de son birkaç on yıldan beri tarımın genel ekonomideki payının düşmesine rağmen, tarım hala en büyük
işsizlik kaynağıdır. Tarım sektörü, tarıma ayrılan alanların artırılması ve yeni üretim tekniklerinin kullanılması gibi birkaç
yapısal değişikliğe gitmiştir. Ancak buna rağmen bölgeler
ve sektörler arasında farklılıklar varlığını sürdürmektedir.
Portekiz’de tarım küçük ve orta ölçekteki aile işletmelerine
dayanmakta olup dağınık bir yapıya sahiptir. Portekiz'de
yetişen başlıca ürünler; tahıl (buğday, arpa, mısır ve pirinç),
patates, üzüm (şaraplık), zeytin ve domatestir.

İSPANYA’DA TAHIL ÜRETİMİ
BM Tarım ve Gıda Örgütü FAO’nun verilerine göre ülkede üretim miktarının en yüksek olduğu tahıl ürünü arpadır. Arpa üretimi 2007/08 ve 2008/09 sezonlarında 11
milyon tonun üzerine çıkmış fakat 2009/10 ve 2012/13
sezonları arasında 5,9 ve 8,2 milyon ton arasında değişen miktarlarda gerçekleşmiştir. 2013/14 sezonunda 10
milyon tonu aşan arpa üretimi 2014/15 sezonunda tekrar
düşüş göstermiş ve 6,9 milyon ton olarak kaydedilmiştir.
Yüksek miktarda üretimi gerçekleştirilen bir diğer ta-
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Wheat is another prominent grain in terms of production amount. During last 10 seasons, seasonal wheat cultivation varied between 4 and 7.6 million tons. The highest wheat production came in 2013/14 with 7.6 million
tons. During season 2014/15, the production figure was
6.4 million tons.
Corn and rice are other notable grain cultivated in
Spain. Between seasons 2005/06 and 2011/12, seasonal corn production was about 3 million tons; as of
2011/12, the figure exceeded 4 million tons, before attaining 4.9 million tons in 2013/14 and declining to 4.6
million tons in 2014/15.
Figures for rice cultivation, on the other hand, remain under a million tons. The production attained 900,000 tons
in 2009/10, before falling to 881,000 tons in 2012/13. As
for 2013/14, the rice production amount was recorded
851,000 tons, prior to a rise to 863,000 tons in 2014/15.
Likewise, oat production amount is at a similar level beneath a million tons. In 2013/14, oat cultivation reached
964,000 tons, before declining to 670,000 tons in season
2014/15. In Spain, seasonal production figures for millet,
rye, and sorghum are below 300,000 tons.

GRAIN PRODUCTION IN PORTUGAL
Pursuant to data by FAO, corn is the most produced
grain in Portugal. In last ten seasons, corn production
gradually increased and now approached a million tons.
Between seasons 2007/08 and 2010/11, the production
amount varied between 600-700,000 tons, before rising
to 810,000 tons in 2011/12. Corn production attained
831,000 tons in 2012/13, 848,000 tons in 2013/14 and
933,000 tons in 2014/15. Another common grain is rice.
The production amount of rice, however, is very low in
comparison to corn. Production amount is generally
below 200,000 tons. The figure was 168,000 tons in
2013/14 and 162,000 tons in 2014/15.
Portugal cultivates wheat as well. Between seasons
2005/06 and 2009/10, the figures occasionally surpassed
200,000 tons. Nevertheless, there is a significant decline
as of season 2010/11, when the figure dropped below
90,000 tons. In seasons 2011/12 and 2012/13, wheat
production fell to 58-59,000 tons, before recovering and
exceeding 80,000 tons come 2013/14 and 2014/15. As
for barley, oat and rye cultivation in last three seasons,
the figures are below 70,000 tons for Portugal.

GRAIN TRADE IN SPAIN
According to data by FAO, wheat is the most traded
grain in Spain. Wheat export was generally recorded
around 500,000 tons between seasons 2005/06 and
2013/14. During 2010/11, wheat export was 438,000
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hıl ürünü ise buğdaydır. Geçtiğimiz 10 sezonda 4 ve 7,6
milyon ton arasında değişen miktarlarda buğday üretimi
yapılmıştır. En yüksek buğday üretimine 7,6 milyon ton
ile 2013/14 sezonunda ulaşılmıştır. 2014/15 sezonunda
üretilen buğday miktarı ise 6,4 milyon tondur.
İspanya’da üretimi gerçekleştirilen diğer önemli tahıl ürünlerinin mısır ve pirinç olduğu görülmektedir. 2005/06 ve
2011/12 sezonları arasında 3 milyon ton dolaylarında gerçekleşen mısır üretimi 2011/12 sezonundan itibaren 4 milyon
tonun üzerine çıkmış, 2013/14 sezonunda 4,9 milyon ton,
2014/15 sezonunda ise 4,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
Pirinçte ise üretim miktarının 1 milyon tonun altında miktarlar kaydedildiği görülmektedir. 2009/10 sezonunda 900
bin tonun üzerine çıkan üretim miktarı 2012/13 sezonunda 881 bin tona düşmüştür. 2013/14 sezonunda 851 bin
ton olarak kaydedilen pirinç miktarının 2014/15 sezonunda 863 bin tona yükseldiği görülmektedir. Tıpkı pirinç gibi
yulaf üretiminde son üç sezonda 1 milyon tonu aşmayan
miktarlar gözlenmiştir. 2013/14 sezonunda 964 bin ton
olan yulaf üretimi 2014/15 sezonunda 670 bin tona gerilemiştir. İspanya’nın darı, çavdar ve sorgum üretiminde 300
bin tonu aşmayan düşük rakamlar gözlenmektedir.

PORTEKİZ’DE TAHIL ÜRETİMİ
BM Tarım ve Gıda Örgütü FAO’nun verilerine göre
Portekiz’de üretim miktarının en yüksek olduğu tahıl ürünü mısırdır. Son on sezonda mısır üretimi giderek artmış
ve 1 milyon tona yaklaşmıştır. 2007/08 ve 2010/11 sezonları arasında 600 bin ve 700 bin ton arasında gerçekleşen mısır üretim miktarı 2011/12 sezonunda 810
bin tona yükselmiştir. 2012/13 sezonunda 831 bin ton
olarak kaydedilen mısır üretimi 2013/14 sezonunda 848
bin tona, 2014/15 sezonunda ise 933 bin tona ulaşmıştır. Yüksek miktarda üretimi gerçekleştirilen bir diğer tahıl
ürünü ise pirinçtir. Pirinç üretim miktarı mısır ile kıyaslandığında oldukça düşük kalmaktadır. 200 bin tonun altında
seyreden pirinç üretimi 2013/14 sezonunda 168 bin ton,
2014/15 sezonunda ise 162 bin ton olarak kaydedilmiştir.
Portekiz’de üretimi gerçekleştirilen diğer tahıl ürünü ise
buğdaydır. 2005/06 ve 2009/10 sezonları arasında zaman zaman 200 bin tonun üzerine çıkan buğday üretimi
2010/11 sezonundan itibaren düşüşe geçmiş ve 90 bin
tonun altına gerilemiştir. 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında
58-59 bin tona kadar gerileyen buğday üretimi 2013/14 ve
2014/15 sezonlarında tekrar 80 bin tonun üzerine çıkmıştır. Portekiz’in arpa, yulaf ve çavdar üretiminde ise son üç
sezonda 70 bini aşmayan miktarlar gözlenmiştir.

İSPANYA’DA TAHIL TİCARETİ
BM Tarım ve Gıda Örgütü FAO’nun verilerine göre
İspanya’nın ticaretini gerçekleştirdiği önde gelen ürün
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tons, before rising to 567,000 tons the following season.
The figure dropped to 283,000 in 2012/13. As for season
2013/14, wheat export was 592,000 tons.
Rice is another notable grain exported by Spain. During last ten seasons, rice export was around 150,000
tons. Season 2009/10 yielded lowest export statistics
with 97,000 tons, while the highest came in 2012/13 with
223,000 tons. The recorded amount for season 2013/14
was 197,000 tons. As for trade of barley, corn, rye and
oat, the figures do not attain 100,000 tons.
Corn is the most imported grain by Spain. Corn import
is generally recorded around 4 to 6 million tons between
seasons 2005/06 and 2013/14. In 2010/11, the figure
dropped to 3.9 million tons, before rising to 4.8 million
tons in 2011/12 and 6 million tons in 2012/13. By season

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

buğdaydır. Buğday ihracat miktarı 2005/06 ve 2013/14
sezonları arasında ağırlıklı olarak 500 bin ton dolaylarında
kaydedilmiştir. 2010/11 sezonunda 438 bin ton olan buğday ihracatı 2011/12 sezonunda 567 bin tona yükselse
de 2012/13 sezonunda 283 bin tona gerilemiştir. 2013/14
sezonunda kaydedilen buğday ihracatı ise 592 bin tondur.
İspanya’nın ticaretini gerçekleştirdiği bir diğer önemli
tahıl ürünü ise pirinçtir. Son on sezonda, 150 bin ton dolaylarında pirinç ihraç edilmiştir. 2009/10 sezonunda 97
bin tonla en düşük ihracat miktarı izlenirken, en yüksek
pirinç ihracat miktarına 223 bin tonla 2012/13 sezonunda
ulaşılmıştır. 2013/14 sezonunda kaydedilen ihracat miktarı ise 197 bin tondur. Arpa, mısır, çavdar ve yulaf ticaretinde ise 100 bin tonu bulmayan miktarlar söz konusudur.
İspanya’nın tahıl ithalatında ise önde gelen ürün mısırdır.
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2013/14, corn import was recorded as 5.5 million tons.
Wheat is another much-imported grain in Spain. The
country imported 3.4 to 7.4 million tons of wheat per season in the last decade. The highest wheat import came
in 2004/05 with 7.4 million tons. During season 2011/12,
4.3 million tons of wheat was imported, while the figure
soared to 5.4 million tons in 2012/13 before hitting the
bottom with 3.4 million tons in 2013/14. As for import
of barley, rice, rye and oat, the figures remain below
100,000 tons.

GRAIN TRADE IN PORTUGAL
According to data by FAO, rice stands out as the most
traded grain by Portugal. Rice export was recorded generally
around 20,000 tons between seasons 2005/06 and 2013/14.
The figure was 30,000 tons in 2010/11, but dropped to
25,000 tons in 2011/12 and 21,000 tons in 2012/13. The
recorded rice export for 2013/14 was 30,000 tons.
Corn is among the significant exports of Portugal. During last ten seasons, corn export was around 25-30 thousand tons. In season 2006/07 came lowest figures with
6,000 tons, while the export reached its peak in 2007/08
with 98,000 tons. The export amount for 2013/14 was
27,000 tons. As for wheat, barley, rye and oat, seasonal
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Mısır ithalat miktarı 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında
ağırlıklı olarak 4-6 milyon ton dolaylarında kaydedilmiştir.
2010/11 sezonunda 3,9 milyon tona gerileyen mısır ithalatı
2011/12 sezonunda 4,8 milyon tona, 2012/13 sezonunda
da 6 milyon tona yükselmiştir. 2013/14 sezonunda kaydedilen mısır ithalatı ise 5,5 milyon tondur.
İspanya’nın ithalatını gerçekleştirdiği bir diğer önemli
tahıl ürünü ise buğdaydır. Son on sezonda, 3,4 ve 7,4
milyon ton arasında buğday ithal edilmiştir. En yüksek
buğday ithalat miktarına 7,4 milyon tonla 2005/04 sezonunda ulaşılmıştır. 2011/12 sezonunda 4,3 milyon ton
buğday ithal edilirken bu miktar 2012/13 sezonunda 5,4
milyon tona yükselmiş ancak 2013/14 sezonunda 3,4
milyon tona gerileyerek son on sezonun en düşük miktarı
kaydedilmiştir. Arpa, pirinç, çavdar ve yulaf ithalatında ise
100 bin tonu aşmayan miktarlar söz konusudur.

PORTEKİZ’DE TAHIL TİCARETİ
BM Tarım ve Gıda Örgütü FAO’nun verilerine göre Portekiz’in
ticaretini gerçekleştirdiği önde gelen ürün pirinçtir. Pirinç ihracat
miktarı 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında ağırlıklı olarak
20 bin ton dolaylarında kaydedilmiştir. 2010/11 sezonunda 30
bin ton olan pirinç ihracatı 2011/12 sezonunda 25 bin tona,
2012/13 sezonunda ise 21 bin tona gerilemiştir. 2013/14 sezonunda kaydedilen pirinç ihracatı ise 30 bin tondur.
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export amounts remain below 45,000 tons.
Portugal cannot export sufficient amount of grain; on
the other hand, the country primarily imports grain such as
wheat, barley and corn. Corn is the most prominent crop
when it comes to grain import by Portugal. Corn import
figures are recorded about 1.5 million tons between seasons 2005/06 and 2013/14. In season 2010/11, the corn
import was 1.4 million tons, before rising to 1.6 million
tons in 2012/13. The following season, import remained
at similar level with 1.645 million tons.
Wheat is another much imported product by Portugal.
In last ten seasons, wheat import was generally about
1.5 million tons. The highest figure came in 2004/05 with
1.7 million tons. During season 2011/12, wheat import
was 1.2 million tons, prior to increasing to 1.3 million tons
in 2012/13. Season 2013/14, however, was the bottom
for the figures in last decade with 1 million tons. As for
import of rice, rye and oat, the amounts remain below
100,000 tons during last three seasons.

FLOUR MILLING IN SPAIN AND PORTUGAL
According to European Flour Millers, Spain comprises
120 flour mills. Most of them have an annual capacity of
more than 2000 tons. Besides, less than 5 mills share

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Portekiz’in ticaretini gerçekleştirdiği bir diğer önemli tahıl
ürünü ise mısırdır. Son on sezonda, 25-30 bin ton dolaylarında pirinç ihraç edilmiştir. 2006/07 sezonunda 6 bin tonla
en düşük ihracat miktarı izlenirken, en yüksek mısır ihracat miktarına 98 bin tonla 2007/08 sezonunda ulaşılmıştır.
2013/14 sezonunda kaydedilen ihracat miktarı ise 27 bin
tondur. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf ticaretinde ise son üç
sezonda 45 bin tonu geçmeyen miktarlar söz konusudur.
Yeterli tahıl üretimi gerçekleştiremeyen Portekiz özellikle
buğday, arpa ve mısır gibi tahıl ürünlerinde ithalata yönelmiştir. Portekiz’in tahıl ithalatında ise önde gelen ürün ise
mısırdır. Mısır ithalat miktarı 2005/06 ve 2013/14 sezonları
arasında ağırlıklı olarak 1,5 milyon ton dolaylarında kaydedilmiştir. 2010/11 sezonunda 1,4 milyon ton olan mısır
ithalatı 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında 1,6 milyon tona
yükselmiştir. 2013/14 sezonu mısır ithalatı yine aynı seviyede kalmış ve 1,645 milyon ton olarak kaydedilmiştir.
İspanya’nın ithalatını gerçekleştirdiği bir diğer önemli
tahıl ürünü ise buğdaydır. Son on sezonda, 1,5 milyon
ton civarında buğday ithal edilmiştir. En yüksek buğday
ithalat miktarına 1,7 milyon tonla 2005/04 sezonunda
ulaşılmıştır. 2011/12 sezonunda 1,2 milyon ton buğday
ithal edilirken bu miktar 2012/13 sezonunda 1,3 milyon
tona yükselmiş ancak 2013/14 sezonunda 1 milyon tona
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75% of the market. Almost the entire wheat produced in
Spain is used in flour milling. Nevertheless, Spain is not
self-sufficient when it comes to wheat for flour production. Therefore, half of wheat is provided from abroad.
The flour, on the other hands, is mostly employed in bakery products such as biscuits and cakes.
According to data by FAO, Spain exported around
200,000 tons of flour per season between 2005/06 and
2013/14. In 2011/12, the flour export was 228,000 tons,
before declining to 206,000 tons in 2012/13. The figure was recorded 218,000 tons for season 2013/14. As
for flour import, the statistics are on decline. Between
seasons 2006/07 and 2009/10, the figures were above
200,000 tons, before dropping under 75,000 tons as of
2010/11. Import amount was 51,000 tons for 2013/14.
According to data by Agriculture and Horticulture Development Borad (AHDB), Portugal comprises a very few
number of flour mills. They are usually dispersed in Lisbon
and Porto. In general, milling industry consists of two main
mill groups, which share the 65% market in the country.
Pursuant to report by FAO, Portugal exported about

25,000 tons of flour between 2005/06 and 2011/12, before rising to 35,000 tons in 2012/13 and 45,000 tons
in 2013/14. Likewise, the flour import by Portugal is on
gradual rise. The figure, recorded about 50,000 tons during seasons 2009/10, 2010/11 and 2011/12, soared to
61,000 tons in 2012/13 and 74,000 tons in 2013/14.

gerileyerek son on sezonun en düşük miktarı kaydedilmiştir. Pirinç, çavdar ve yulaf ithalatında ise son üç sezonda 100 bin tonu aşmayan miktarlar söz konusudur.

İSPANYA VE PORTEKİZ’DE UN DEĞİRMENCİLİĞİ
Avrupa Un Değirmencileri Birliği’ne göre İspanya’da
120 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin çok
büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75’ten fazlasını ise sayıları 5’i geçmeyen birkaç değirmenin elinde bulundurduğu biliniyor. İspanya’da üretilen buğdayın tamamına yakını
un değirmenciliğinde kullanılmaktadır. Ancak İspanya un
üretiminde kullanılan buğdayın tamamını kendi başına
üretememektedir. Söz konusu buğday tedarikinin yarısı
ülke dışından sağlanmaktadır. Üretilen unun ise ağırlıklı
olarak bisküvi ve kek gibi unlu mamullerin üretiminde kullanıldığı bilinmektedir.
BM Tarım ve Gıda Örgütü FAO’nun verilerine göre
İspanya’nın 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasındaki un
ihracatı 200 bin ton civarındadır. 2011/12 sezonunda 228
bin ton un ihraç edilmiş ve bu miktar 2012/13 sezonunda
206 bin tona gerilemiştir. 2013/14 sezonunda kaydedilen un
ihracat miktarı ise 218 bin
tondur. Un ithalatında ise
giderek azalan miktarlar
söz konusudur. 2006/07
ve 2009/10 sezonları arasında 200 bin tonun üzerinde un ithalatı gerçekleştiren İspanya 2010/11
sezonundan itibaren bu
miktarı 75 bin tonun altına
düşürmüştür. 2013/14 sezonunda kaydedilen ithalat miktarı 51 bin tondur.
Tarım Ve Bahçecilik
Geliştirme
Kurulu’nun
(AHDB) verilerine göre Portekiz’de oldukça az sayıda un
değirmeni bulunmaktadır. Bu değirmenler ağırlıklı olarak
Lizbon ve Porto gibi şehirlere dağılmış şekildedir. Un değirmenciliği endüstrisinin ise iki ana değirmen grubundan
oluştuğu belirtilmektedir. Söz konusu iki değirmen grubu
ülkedeki pazarın yüzde 65’ini elinde bulundurmaktadır.
BM Tarım ve Gıda Örgütü FAO’nun verilerine göre
Portekiz’in un ihracatı 2005/06 ve 2011/12 sezonları arasında 25 bin ton dolaylarında gerçekleşmiş ve 2012/13 sezonunda 35 bin tona, 2013/14 sezonunda ise 45 bin tona
yükselmiştir. Portekiz’in un ithalatı ise giderek artmaktadır.
2009/10, 2010/11 ve 2011/12 sezonlarında 50 bin ton civarında kaydedilen un ithalatı 2012/13 sezonunda 61 bin
tona, 2013/14 sezonunda ise 74 bin tona yükselmiştir.
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2. Filling patch load
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.
The reference magnitude of the filling patch pressure
ppf is taken as
ppf = Cpf phf		
(6.7)
In which:
h
Cpf= 0,21 Cop [1+2E2] (1 – e{–1,5 [( c )-1] }) (6.8)
dc
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
by the patch load.
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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.
Doldurma ek basıncı referans ppf büyüklüğü bu şekilde
alınır:
ppf = Cpf phf		
(6.7)
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.
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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 non-circular 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

n=-(1+tanɸr) (1-h0/z0) 		

(6.62)
(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-

June • Haziran 2016

113

SCIENTIFIC ARTICLE • BİLİMSEL MAKALE

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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