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An efficient season in terms of
raw material and prices

Hammadde ve fiyatlar
açısından verimli bir sezon
Değerli okurlar,

Dear Readers,
As Miller Magazine, we have left another month behind
nowadays and at the same time the harvest season has
nearly ended in Northern hemisphere. This also enabled
grain production data to become more explicit. Leading
institutions announcing reports for grain production continued to increase their estimates for 2016/17 season in
August. International Grain Council IGC, leader of these
institutions, announced its latest report in 25 August 2016.
Announcing that total grain production will be 2 billion tons in 2015/16 season, IGC forecasted 2 billion 46
million tons of production for 2016/17 in July. Updating
this forecast in August report, IGC in its latest report also
forecasted an increase of 23 million tons in grain production compared to previous month. In other words, according to IGC, grain production will reach 2 billion 69
million tons in 2016/17 season. This means an increase
of 69 million tons compared to 2015/16 season.
According to IGC report, the highest increase will be
of corn on product basis. So, global corn production
which was 969 million tons in 2015/16 season will react
at 1 billion 30 million with an increase of 61 million tons
in 2016/17 season. Apparently, rice will have the second highest production increase. As to the report, global
rice production which was 473 million tons in 2015/16
season will reach 484 million tons with an increase of
11 million tons in 2016/17 season. It is also forecasted
that increase in wheat production will be around 7 million
tons compared to previous year. Global wheat production
which was 736 million tons in 2015/16 season will be
743 million tons in 2016/17. Data of US Department of
Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA FAS) announced in August also supports the data of IGC.
High expectations promise an efficiency season in
terms of raw material and prices for milling industry which
is expected to be more active by September.
Cover story of this issue, which we prepared in this efficient harvest season, is Grain Cleaning ad Sorting Process before Grinding. The importance of grain cleaning
and process before grinding, its influence on quality, the
most efficient cleaning and sorting methods and technologies, and also state of art improvements will be included
in interviews and articles in cover story.
Hope to meet you in the following issue…

Değirmenci Dergisi olarak bir sayıyı daha geride bıraktığımız şu günlerde, kuzey yarımkürede hasat dönemi de
hemen hemen bitmiş durumda. Bu da dünya tahıl üretimine dair verilerin, biraz daha belirginleşmesine yardımcı
oldu. Tahıl üretimine dair raporlar yayınlayan dünyanın
önde gelen kuruluşları, 2016/17 sezonuna dair tahminlerini Ağustos ayında da yükseltmeye devam ettiler. Bu
kuruluşların başında yer alan Uluslararası Tahıl Konseyi
IGC, son raporunu 25 Ağustos 2016'da yayınlandı.
2015/16 sezonunda toplam tahıl üretimini yaklaşık 2
milyar ton olarak açıklayan IGC, Temmuz ayında 2016/17
sezonuna ilişkin 2 milyar 46 milyon ton üretim öngörmüştü. Ağustos raporunda bu öngörüsünü önemli oranda
güncelleyen IGC, son raporunda bir ay önceye göre toplam tahıl üretiminde 23 milyon tonluk rekor bir artış öngördü. Yani IGC'ye göre 2016/17 sezonunda 2 milyar 69
milyon ton tahıl üretimi gerçekleştirilecek. Bu da 2015/16
sezonuna kıyasla 69 milyon tonluk artış demek.
IGC raporuna göre ürün bazında en yüksek artış, mısır
üretiminde gerçekleşecek. Buna göre 2015/16 sezonunda
969 milyon ton civarında gerçekleşen dünya mısır üretimi,
2016/17 sezonunda 61 milyon tonluk artışla 1 milyar 30
milyon tona yükselecek. Pirinç, üretimdeki artışın en fazla
olacağı ikinci tahıl ürünü olarak görünüyor. Rapora göre
2015/16 sezonunda 473 milyon ton olan dünya pirinç üretimi, 2016/17 sezonunda 11 milyon tonluk artışla 484 milyon
tona ulaşacak. Buğdaydaki üretim artışının ise bir önceki
yıla kıyasla 7 milyon ton civarında gerekleşeceği öngörülüyor. Buna göre 2015/16 sezonunda 736 milyon ton olan
dünya buğday üretimi, 2016/17 sezonunda 743 milyon ton
olarak gerçekleşecek. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım
Servisi'nin (USDA FAS) Ağustos ayında yayınladığı son raporundaki veriler de, IGC'nin verilerini destekler niteliktedir.
Yüksek beklentiler, Eylül ayıyla birlikte hareketlenmesi
beklenen değirmencilik sektörü için hammadde ve fiyatlar
açısından verimli bir sezon vaat ediyor.
Bu verimli hasat dönemi içerisinde hazırladığımız bu sayımızın ana konusu ise tahıl temizleme ve ayıklama sistemleri. Tahıl temizleme ve ayıklama prosesinin önemi, kaliteye
etkisi, en etkili temizleme ve ayıklama yöntemleri ve teknolojileri ile en etkili yeni teknolojik gelişmeleri kapak dosyasındaki röportaj ve makalelerimizde bulabilirsiniz.
Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle...

Best Regards,

Saygılarımızla...
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BAŞYAZI
TRAINING SUPPORT
FROM MILLER MAGAZINE

Değirmenci Dergisi'nden
Eğitime Destek
Dear Milling Industry Representatives,
Once again, we are together with you in Miller Magazine.
As you know, training has been one of the issues Parantez
Group always tries to keep on our agenda. Because we understand that one of the most important issues for the development and the future of the industry is well-trained staff.
While milling technologies evolve at top speed, unfortunately
human resources in the world does not show the same rapid
development; and the need for trained technical staff to use
emerging technologies efficiently increases in the sector.
Today, unfortunately, there are very few training institutions that provide training to human resources for the milling
industry. Those who are trained in these institutions are working as senior staff because they are outnumbered. Thus,
those working as juniors in cereals and pulses processing
plants learn this profession by working in factories. Although
they get important information about milling process while
practicing they are still lacking in many aspects. Unfortunately training opportunities for these professionals who learnt
the job in the industry is limited to some suppliers.
While new human resources are being created in the
schools providing milling training, it is extremely essential for
the sector to train the personnel already working in mills.
Because of the importance of this issue, we organized 2-day
certified milling training under the IDMA Fair in 2013. This
training program that covered all the major issues and was
lectured by the leading experts in the industry aroused a
great interest.
The sector’s interest and the demands for this training
have led us to repeat it. Of course, in a much broader concept and with more practical experience…
Miller Magazine Technical Days - Certified Milling Training which will to be held at the Wow Hotel Conference Hall
simultaneously with IDMA 2017 Fair from 3 to 5 May 2017
has been expanded to include flour, feed and legumes. The
fair will begin on the day before the fair and will continue
three days; it will be held simultaneously in three different
halls and will be supported by demos made by the participants in the IDMA exhibition area.
Registrations period for the training has started. Although
we haven’t made many announcements the interest for the
training is very high. Our friends who would like to get detailed information and to register for training, they can fill out
the "PRE-REGISTRATION" form via www.idma.com.tr
We will continue to share with you more details about the
training and the latest developments in the next issues.
Hope to meet you in the next issue.
Best regards,
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Değerli Değirmencilik Sektörü Temsilcileri,
Değirmenci Dergisi'nin bir sayısıyla daha sizlerle birlikteyiz.
Biliyorsunuz Parantez Group olarak eğitim konusu, hep gündemimizde tutmaya çalıştığımız konulardan biriydi. Çünkü eğitimli personelin, sektörün gelişimi ve geleceği için en önemli
konulardan biri olduğunun farkındayız. Değirmencilikte teknoloji son hızla gelişirken, ne yazık ki insan kaynağı dünyanın
bir çok noktasında aynı hızla gelişim göstermiyor ve sektörün,
gelişen teknolojiyi verimli şekilde kullanacak eğitimli teknik
kadrolara ihtiyacı artıyor.
Günümüzde, değirmencilik sektörüne yönelik insan kaynağı
yetiştirmek için eğitim veren ne yazık ki çok az sayıda eğitim kurumu var. Bu eğitim kurumlarında yetişenler ise sayıca az oldukları için daha çok üst kadrolarda görev alıyorlar. Dolayısıyla tahıl
ve bakliyat işleyen fabrikaların alt kadrolarında yer alanlar, ancak
süreç içerisinde fabrikalarda çalışarak bu mesleği öğrenenlerden
oluşuyor. Her ne kadar uygulama esnasında değirmencilikle ilgili
önemli bilgiler edinseler de hala birçok konuda eksikler. Ancak
sektörün içinde yetişen bu personellere yönelik eğitimler, ne yazık
sadece bazı tedarikçi firmaların verdiği eğitimlerle sınırlı.
Bir yandan değirmencilik eğitimi veren okullarda yeni insan
gücü yetiştirilirken bir yanda da halihazırda değirmenlerde çalışan personelin eğitilmesi, sektör için son derece elzem. Bu
konunun önemi nedeniyle 2013 yılında İDMA Fuarı kapsamında 2 günlük bir sertifikalı değirmencilik eğitimi düzenlemiştik.
Sektörün önde gelen uzmanları tarafından, belli başlı konularda verilen teorik dersleri kapsayan bu eğitim programına, o
dönem çok yoğun bir ilgi olmuştu.
Sektörün o dönem bu eğitime gösterdiği ilgi ve daha sonrasında gelen talepler, bizi bu eğitimi tekrarlamaya yönlendirdi.
Tabi çok daha geniş konseptte ve pratik deneyimleme de sunacak şekilde...
03-05 Mayıs 2017 tarihleri arasında, İDMA 2017 Fuarı'yla
eş zamanlı olarak Wow Hotel Konferans Salonu'nda düzenlenecek Miller Magazine Teknik Günler – Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi, un, yem ve bakliyat konularını kapsayacak
şekilde genişletildi. Fuarın bir gün öncesinde başlayacak ve
üç gün sürecek eğitimler, 3 farklı salonda eş zamanlı olarak
düzenlenecek ve İDMA katılımcıları tarafından fuar alanında
yapılan demolarla da desteklenecek.
Eğitim için ön kayıtlar başladı. Şuana kadar yaptığımız az sayıdaki duyuruya rağmen ilgi son derece yoğun. Eğitim hakkında
ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen dostlarımız, www.
idma.com.tr adresindeki "ÖN KAYIT" formun doldurabilirler.
Eğitimle ilgili daha fazla ayrıntıyı ve son gelişmeleri önümüzdeki sayılarda sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.
Bir sonraki sayıda buluşmak üzere.
Saygılarımla...
MILLER MAGAZINE
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Afghanistan Flour Mill Association (AFMA)
Afganistan Un Değirmenciliği Derneği (AFMA)

To revolutionize
Afghan flour milling industry…
Afganistan un değirmenciliğinde
devrim yaratmak için…
Dear Miller Magazine Readers,
Located in the heart of Asia, Afghanistan is known as
the gateway to both Central and South Asia. A country rich
in resources but poor in capacity due to years of war, Afghanistan remains an import-driven economy even for its
most basic needs- such as wheat and flour. The current
demand for flour is 6.5 million tons in Afghanistan making
flourmills an extremely important industry for the country’s
future. However, despite having over 300 functional flourmills (with over 30 equipped with large-scale production) we
are able to utilize only a fraction of our estimated 40% production capacity. This is due to competition from neighboring countries providing low quality flour at subsidized rates.
It is also due to informal flour production across Afghanistan
that continues to destabilize the market and cost the government millions in tax revenue. Without developing strong
mitigation strategies to tackle these issues, the Afghan flour
milling industry will continue to underperform and run at a
loss. Below I outline three important mitigation strategies
to help us achieve competitive advantage and full capacity
production in a cost-effective way

Değerli Değirmenci Dergisi okurları,
Asya'nın merkezinde bulunan Afganistan, hem Orta hem
de Güney Asya'ya açılan kapı olarak bilinir. Kaynaklar bakımından zengindir ancak yıllar süren savaş nedeniyle kapasitesi zayıf olan Afganistan, buğday ve un gibi en temel
ihtiyaç maddeleri bakımından ithalata dayalı bir ekonomidir.
Şu anda Afganistan'da un talebi 6,5 milyon tondur; bu da
un değirmenlerini ülkenin geleceği için son derece önemli bir
sektör haline getirmektedir. Ancak çalışır durumda 300’den
fazla un değirmeni (bunların 30’undan fazlası büyük ölçekli
üretim yapmaktadır) olmasına rağmen, tahmini olarak yüzde
40 olan üretim kapasitemizin sadece bir bölümünü kullanabiliyoruz. Bunun nedeni, sübvansiyonlu fiyatlarla düşük
kalite un temin eden komşu ülkelerle olan rekabettir. Aynı
zamanda Afganistan'ın farklı yerlerinde yapılan kayıt dışı un
üretimi, piyasada istikrarı bozmaya devam etmekte ve hükümete milyonlarca vergi gelirine mal olmaktadır. Bu sorunlarla
mücadele etmek için güçlü önleme stratejileri geliştirilmezse, Afgan un değirmenciliği sektörü zararına faaliyet göstermeye devam edecektir. Aşağıda, maliyet etkinliği sağlayarak
rekabet avantajı ve tam kapasiteli üretim elde etmemize yardım edecek üç önemli önleme stratejisini açıklıyorum:

1. POLICY REFORM
The current policy of the Afghan government is not
conducive to the empowerment of the local Afghan flourmill industry. Important policy reforms such as higher taxes on imported flour, and lower tariff on imported wheat
is imperative to tip the scales in the favor of the Afghan
flourmill industry. Not only does this encourage the local
populations to buy Afghan, it also incentivizes the creation of more flourmills. Our current government recog-
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1. POLİTİKA REFORMU
Afgan hükümetinin mevcut politikası, yerel Afgan un değirmenciliği sektörünü güçlendirmeye yardımcı olmamaktadır. İthal una daha yüksek vergi uygulanması ve ithal buğdaya daha düşük fiyatların uygulanması gibi önemli politika
reformları, durumu Afgan un değirmenciliği sektörü lehine
çevirmek için gereklidir. Bu sadece yerel nüfusun Afgan unu
satın almasını teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda daha
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nizes the need for self-sufficiency in the flourmill industry; however, the struggle remains in adopting relevant
policies to facilitate this process. Another issue is also,
corruption, due to which local mills incur additional costs
due to which most mills are running at a loss.

fazla un değirmeni kurulmasını teşvik eder. Mevcut hükümetimiz un değirmenciliği sektöründe kendi kendine yetme ihtiyacını kabul etmektedir ancak bu süreci kolaylaştırmak için
ilgili politikaların kabul edilmesi için mücadele verilmelidir. Bir
başka sorun da, yerel değirmenlerin ilave maliyetlere girerek
zararına faaliyet göstermesine neden olan yolsuzluktur.

2. ADVANCED MACHINERY
We have a great need for acquiring high quality advanced machinery at cost-effective prices. Currently many
mills fail to meet international standards due to which they
cannot bid for major contracts, leading to a monopolization of an already limited industry. This is something our
partner countries can support us in by providing us competitive packages in terms of convenient payment plans,
discounts and installation services of machinery.

2. GELİŞMİŞ MAKİNELER
Yüksek kalitede makineleri maliyet etkin fiyatlarda elde
etmemiz büyük bir ihtiyaçtır. Şu anda birçok değirmen
uluslararası standartları karşılayamamakta, bu nedenle de
büyük ihalelere teklif verememektedir. Bu da zaten kısıtlı
olan bir sektörün tekelleşmesine yol açmaktadır. Bu, ortağımız olan ülkelerin, uygun ödeme planları, indirimler ve
makinelerde kurulum hizmetleri gibi alanlarda bize rekabetçi paketler sağlayarak bizi destekleyebileceği bir konudur.

3. CAPACITY BUILDING
3. KAPASİTE ARTTIRMA

Most countries encourage technical degrees, skill development and trainings in agriculture, engineering and chemical
sciences. Unfortunately in Afghanistan our capacity development in this field remains limited. Despite being the largest
employer of the working population, agriculture remains at
the bottom of the value chain, with the flourmill industry taking the brunt for it. Local and international institutions can first
support the agriculture industry by encouraging the cultivation of wheat instead of poppies. They can also fund scholarships for young men and women interested in the flourmill
industry, open universities and provide loans and grants for
starting up businesses throughout the value chain.

Birçok ülke, tarım, mühendislik ve kimya bilimlerinde teknik diploma, beceri geliştirme ve eğitimleri teşvik etmektedir.
Ne yazık ki Afganistan'da bu alandaki kapasite gelişimi hala
sınırlıdır. Tarım, çalışan nüfusun en fazla istihdam edildiği
alan olsa da, hala değer zincirinin en alt kısmında yer almakta, bunun bedelini de un sektörü ödemektedir. Yerel ve uluslararası kurumlar, öncelikle afyon yerine buğday yetiştirilmesini teşvik ederek tarım sektörünü destekleyebilir. Ayrıca un
değirmenciliği sektörüne ilgi duyan genç erkek ve kadınlara
burs verebilir, üniversiteler açabilir ve değer zinciri boyunca
yeni açılan işletmelere kredi ve hibeler sunabilir.

By implementing change in these three areas, we can
effectively start revolutionizing the landscape of the flourmill
industry in Afghanistan.

Bu alanlarda değişikliklere giderek, Afganistan’daki un
değirmenciliği alanındaki manzarada devrim yaratmaya
başlayabiliriz.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Ardent Mills expands
organic–certified facilities
......................................................................

Ardent Mills organik sertifikalı
tesislerini genişletiyor
Ardent Mills works with farmers for doubling U.S. organic wheat acres by 2019. By this aim, the
company is expanding its organic-certified milling and packaging locations.
Ardent Mills, 2019 yılına kadar ABD'deki organik buğdayın dönümünü iki katına çıkarmak için çiftçilerle birlikte çalışıyor. Şirket, bu amaç doğrultusunda organik sertifikalı öğütme ve ambalajlama
lokasyonlarını da genişletiyor.
Ardent Mills, the premier flour-milling and ingredient
company, has expanded its producer program to a total of seven U.S. states and a Canadian province while
adding more organic-certified milling and packaging locations along with storage.
Ardent Mills maintains strong producer relationships,
contracting organic wheat acres in Colorado, Idaho, Kansas, Michigan, Nebraska, Texas and Wyoming and a Canadian province Saskatchewan to its program in 2016. Soon
the company will have a total of eight organic-certified milling and packaging locations along with a storage facility,
all focused on quality, consistency, and performance.
"Since our initial announcement, we have continued to
see growing demand from restaurants and food companies for organic wheat flour for use in fresh, packaged
and menu recipes,” states Ardent Mills CEO, Dan Dye.
“This is a significant opportunity for growers to become
a part of an emerging market and to create additional
value for their crops on the path to organic certification.
We have been providing organic flour since 1996 and are
well positioned to meet this bold challenge.”

Önde gelen un öğütme ve bileşenler şirketi Ardent
Mills, üretici programını, daha fazla organik sertifikalı
öğütme ve ambalajlama lokasyonu ile depolama ekleyerek, toplam yedi ABD eyaletine ve bir Kanada eyaletine
kadar genişletti.
Ardent Mills, 2016 yılında Colorado, Idaho, Kansas,
Michigan, Nebraska, Teksas ve Wyoming ile Kanada'nın
Saskatchewan bölgesinde, organik buğdayın dönüm anlaşmalarını yaparak üreticilerle olan güçlü ilişkilerini koruyor.
Şirket yakın zamanda tamamı kalite, istikrar ve performansa
odaklanan sekiz adet organik sertifikalı öğütme ve ambalaj
lokasyonunun yanı sıra, bir depolama tesisine sahip olacak.
Ardent Mills CEO'su Dan Dye, “İlk duyurumuzdan itibaren, restoranlardan ve gıda şirketlerinden taze tariflerde,
ambalajlı tariflerde ve menü tariflerinde kullanılmak üzere
giderek artan oranda organik buğday unu talebi alıyoruz.”
diyor ve ekliyor: “Bu, üreticilerin gelişmekte olan pazarın
bir parçası olmalarına ve organik sertifikasyona giden yolda ürünleri için katma değer sağlamalarına önemli bir fırsat
tanıyor. 1996 yılından bu yana organik un üretimi yapıyoruz
ve bu önemli talebi karşılamak için iyi bir konuma sahibiz.”

Flour and rice support from Turkey to Palestine
..............................................................................................

Türkiye’den Filistin’e un ve pirinç desteği

Turkey is getting prepared to grant flour and rice to
Palestine. The decision of Cabinet Council on grant
of bread wheat flour and rice to Palestine through
authorization of the General Directorate of Soils Prod-
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Türkiye, Filistin’e un ve pirinç yardımında bulunmaya hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu’nun Filistin’e ekmeklik buğday unu ve pirinç hibe edilmesi amacıyla
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün görevlen-
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Turkey shall grant flour of 7,500 ton of bread
wheat and rice of 4,000 ton paddy to Palestine
due to the problems faced in food supply.
Türkiye, gıda maddesi tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 7.500 tona kadar ekmeklik buğdayın karşılığı unu ve 4.000 tona kadar çeltiğin
karşılığı pirinci Filistin’e hibe edecek.
ucts Office was published in Official Gazette on August 3, 2016.
Through this decision, Soil Products Office (TMO) is
authorized to grant flour of 7,500 ton of bread wheat
and rice of 4,000 ton paddy to Palestine due to the
problems in food supply.
Bread wheat flour and rice to be supplied by TMO
shall be delivered to the Turkish Red Crescent to supply to Palestine. Transportation and distribution of
the bread wheat flour and rice to be delivered shall
also be performed by Turkish Red Crescent in coordination with Disaster And Emergency Management
Presidency (AFAD).

dirilmesine ilişkin kararı, 3 Ağustos 2016 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlandı.
Kararla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
(TMO), Filistin’de gıda maddesi tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 7.500 tona kadar ekmeklik buğdayın
karşılığı un ve 4.000 tona kadar çeltiğin karşılığı pirinci
Filistin’e hibe etmekle görevlendirildi.
TMO’nun temin edeceği ekmeklik buğday unu ve pirinç, Filistin’e ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı’na teslim
edilecek. Teslim edilen ekmeklik buğday unu ve pirincin
Filistin’e nakliyesi ve dağıtımı ise, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nın koordinasyonunda, yine
Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilecek.
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Flour Mills of Nigeria plans $128 million share sale
..........................................................................................................................................

Flour Mills of Nigeria, 128 milyon dolar hisse satışı planlıyor
Flour Mills of Nigeria has registered plans with regulators to raise up to $128 million in equity over
the next three years, its chief financial officer said.
Flour Mills of Nigeria baş finans yöneticisi, firmanın önümüzdeki üç yıl içerisinde 128 milyon dolar
değerinde özsermaye artışı için planlarını düzenleyici kurullarla kayıt altına aldı.
Flour Mills of Nigeria decided that the most appropriate way to raise the funds was via a shelf program,
enabling the company to sell shares in several tranches over a three-year period. According to the news
of Reuters, Flour Mills,
which has interests in
food
manufacturing
and
agro-business,
won shareholders' approval for the issue last
year but weak capital
markets delayed its
launch.
The Nigerian currency has dropped 40 percent since June, when
the country ditched its
16-month-old peg of
197 naira to the dollar in a bid to lure back foreign investors who had fled after a plunge in the price of oil, Nigeria's economic mainstay.
"We are working on different options, right issues
and or commercial paper and or refinancing our debt
to ensure that we maintain profits," told the company’s
Chief Finance Officer Jacques Vauthier. He said Flour
Mills intends to use the funds to pay down debt and
support working capital but will assess market conditions to determine when to launch the first tranche
after it won approval from Nigeria's Securities and Exchange Commission.
The conglomerate had $20 million in foreign currency
loans, he said, adding that the company was exploring
alternative financing sources to mitigate higher costs
from the naira's weakness and rising inflation.

Flour Mills of Nigeria, fonları yükseltmenin en uygun yolunun, şirketin üç yıllık dönemde birçok dilimde hisselerini satmasını sağlayacak şekilde bir raf programı olduğuna karar
verdi. Reuters'ın haberine göre, gıda üretimi ve tarım ticaretiyle ilgilenen Flour Mills
of Nigeria, başlangıç için
geçtiğimiz yıl hissedarların onayını aldı ancak
zayıf sermaye pazarları
nedeniyle lansmanını geciktirdi.
Ülkenin ekonomik gelir
kaynağı olan petrol fiyatındaki atılımın ardından
kaçan yabancı yatırımcıları geri dönüş konusunda cezbetmek için, yapılan bir ihalede 16 aydır
197'de çakılı olan nairayı dolara terk eden Nijerya’nın para
birimi, Haziran ayından bu yana yüzde 40 oranında düştü.
“Karlılık sağladığımızdan emin olmak için farklı seçenekler, doğru konular veya ticari belge ve/veya borcumuzun yeniden finansmanı üzerinde çalışıyoruz.” diyen
Şirketin Baş Finans Sorumlusu Jacques Vauthier, Flour
Mills of Nigeria'nın, fonları borçları azaltmak ve işletme
sermayesini desteklemek için kullanmayı düşündüğünü, ancak Nijerya'nın Menkul Kıymetler ve Borsalar
Komisyonu'ndan onay aldıktan sonra ilk dilimin lansmanını ne zaman yapacaklarını belirlemek amacıyla pazar
koşullarını değerlendirmeye devam edeceklerini açıkladı.
Vauthier, holding şirketin 20 milyon yabancı para biriminde krediye sahip olduğunu ve şirketin nairanın zayıflığı ve
artan enflasyondan yüksek maliyetleri korumak için alternatif
finansman kaynakları arayışında olduğunu sözlerine ekledi.

Venezuelan flour millers in USA for wheat
........................................................................................................................

Venezuelalı un değirmencileri buğday için ABD’de
A trade team of Venezuelan flour millers toured North
Dakota, Nebraska, Ohio and Kansas this weekend to
learn about U.S wheat. Steve Mercer of U.S. Wheat As-
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Venezuelalı un değirmencilerinden oluşan bir ticaret ekibi,
ABD buğdayı hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla North
Dakota, Nebraska, Ohio ve Kansas’ı gezdi. ABD Buğday
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sociates said they tried to educate the buyers about the
high quality of U.S. spring wheat, durum and soft red
winter wheat. He said Venezuela had been a good customer for the U.S. wheat industry in the past, but some
government changes and the higher U.S. dollar made
that market a challenge; the best way to compete in
those markets was to establish face to face relationships,
which made this trade mission very important. Mercer
also stated the money U.S. wheat producers provided
through their checkoff program was a key to being able
to keep and grow export markets. He added that the
U.S. was competing mostly with Mexico for the Venezuelan wheat market.

Birliği’nden Steve Mercer, alıcıları ABD’nin yüksek kaliteli bahar buğdayı, durum ve kırmızı kış buğdayı hakkında eğittiklerini söyledi. Venezuela’nın geçmişte ABD buğday endüstrisi
için iyi bir müşteri olduğunu, fakat bazı hükümet değişiklikleri ve yüksek Amerikan dolarının bu piyasayı zorlaştırdığını
söylen Mercer, bu piyasalarda rekabete dahil olmanın en iyi
yolunun ve bu ticaret misyonunu oldukça önemli kılanın, yüz
yüze ilişkiler kurmak olduğunu vurguladı. Mercer, aynı zamanda ABD buğday üreticilerinin kesinti programları aracılığıyla sağladıkları paranın, ihracat pazarlarını sürdürebilmek
ve büyütebilmek için bir anahtar olduğunu da belirtiyor ve
Venezuela buğday pazarı için ABD’nin daha çok Meksika ile
rekabet halinde olduğunu sözlerine ekliyor.

Wheat flour to be
fortified with vitamins
.....................................................

Buğday vitaminlerle
zenginleştirecek
The government of Haryana, India has decided to launch a pilot project to fortify wheat flour with
to tackle anaemia in pregnant women and children.
Hindistan'ın Harnaya yönetimi, gebe kadınlarda ve çocuklarla anemiyle mücadele etmek için buğday ununu zenginleştirmeye yönelik pilot bir projenin lansmanını yapmaya karar verdi.
To tackle anaemia in pregnant women and children,
Haryana Government (India) has decided to launch
a pilot project to fortify wheat flour with vitamins and
other nutrients instead of providing iron tablets. An official spokesman said this pilot project would initially be
launched in Naraingarh and Barara Development Blocks
in district Ambala. This project would be directly monitored by Chief Minister’s Office.In the first phase, a survey
would be conducted by Postgraduate Institute of Medical
Education and Research, Chandigarh, Haryana Health
Department and Coordinator, Food Fortification Initiative
to ascertain the causes of anaemia. The samples would
be taken from pregnant women and children and these
would be tested for deficiency of nutrients, which leads
to anaemia.
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Haryana Hükümeti (Hindistan), gebe kadınlarda ve
çocuklarda anemiyle mücadele etmek için, demir tabletleri vermek yerine buğday ununu vitaminler ve diğer
besin maddeleri ile zenginleştirmeye yönelik pilot bir
projenin lansmanını yapmaya karar verdi. Resmi bir
sözcü, bu pilot projenin ilk olarak Ambala'daki Naraingarh ve Barara Gelişim Bloklarında başlatılacağını
belirtti. Bu proje, doğrudan Başbakan Ofisinden izlenecek. İlk aşamada Chandigarh Lisansüstü Tıbbi Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Haryana Sağlık Bakanlığı
ve Koordinatörü ve Gıda Zenginleştirme İnsiyatifi (FFI)
tarafından aneminin sebeplerini belirlemek amacıyla
bir anket yürütülecek. Gebe kadınlar ve çocuklardan
alınan numuneler, anemiye neden olan besin maddesi
eksiklikleri için test edilecek.
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Meeting with technology experts:

“Bühler
Networking Days 2016”
....................................................................................................
Teknolojide uzmanlıkla buluşma günleri:

“Bühler Ağ Günleri 2016”

Bühler, the global leader of grain and pulses processing technologies, once again showed its expertise in technology with “Bühler Networking Days 2016” which was held from 22 to 24 August
2016. Leading the future of grain processing industry, Bühler introduced more than 30 innovations
to the participants during the event.
Hububat ve bakliyat işleme teknolojilerinin dünyadaki öncü markası Bühler, 22-24 Ağustos 2016
tarihleri arasında düzenlediği “Bühler Ağ Günleri 2016” etkinliğiyle teknoloji alanındaki başarısını
bir kez daha gözler önüne serdi. Tahıl işleme endüstrisinin geleceğini şekillendiren Bühler, etkinlik
süresince 30’dan fazla yeniliği katılımcılarla buluşturdu.
26

September • Eylül 2016

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

“Bühler Networking Days 2016” which was held
by Bühler in Uzwil, Switzerland from 22 to 24 August
2016 was a magnificent technology show for the participants. More than 30 innovations were introduced
to the participants during the event, which attracted
intensive attention.
The Bühler Group CTO Ian Roberts, The Bühler Group
CEO Stephan Scheiber and CEO Grains & Food at Bühler
Johannes Wick presented opening speeches during the
event where nutrition, food and feed safety, sustainability
and internet of things (IoT) were highlighted.

Bühler AG’nin 22-24 Ağustos 2016 tarihleri arasında
Uzwil, İsviçre’de düzenlediği “Bühler Ağ Günleri 2016”
etkinliği, katılımcılar için görkemli bir teknoloji şovu niteliğindeydi. İlginin bir hayli yüksek olduğu etkinlik kapsamında, 30’dan fazla yenilik katılımcıların beğenisine
sunuldu.
Besleme, gıda ve yem güvenliği, sürdürülebilirlik ve
nesnelerin interneti (IoT) konularının öne çıkarıldığı etkinliğin açılış konuşmalarını Bühler Grup CTO’su Ian Roberts,
Bühler Grup CEO’su Stefan Scheiber ve Bühler Grup Tahıl
ve Gıda Birimi CEO’su Johannes Wick yaptı.

The Bühler Group CTO IAN ROBERTS, The Bühler Group CEO STEPHAN SCHEIBER and CEO
Grains & Food at Bühler JOHANNES WICk presented opening speeches during the event.
The Bühler Group CTO Ian Roberts, The Bühler Group CEO Stephan Scheiber and CEO Grains &
Food at Bühler Johannes Wick presented opening speeches during the event.
Referring to the key question of how to feed nine billion
people healthily and sustainably, The Bühler Group CTO Ian
Roberts said: “So if you ask me if we can feed nine billion
people sustainably by 2050, the answer is an unequivocal,
yes! Of course we can. We cannot do it without a highlyefficient grain value chain and I cannot tell you what that grain
value chain looks like. That is the challenge we face. It is clear
we will have new technologies, it is clear we need new business models to drive disruption, it is clear that we need transparency across the value chain and it is certain that we will
need a massive degree of collaboration to make it happen.”

INNOVATION GENERATOR:
BÜHLER NETWORKING DAYS
Bühler showcased more than 30 innovations at the Bühler
Networking Days, leveraging megatrends that are transforming the grain-processing industry: nutrition, food and feed
safety, sustainability, and the Internet of Things (IoT). With
every generation of solutions, Bühler aims at reducing the

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Açılış konuşması esnasında dünya üzerindeki dokuz milyar insanın sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde beslenmesine ilişkin bir soruya cevap veren Bühler CTO’su Ian Roberts
şunları dile getirdi: “2050 yılına kadara dünya üzerindeki dokuz milyar insanı sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde besleyip besleyemeyeceğimizi soracak olursanız, buna cevabım
kesinlikle “evet” şeklinde olacaktır. Tabi ki bu işi başarabiliriz.
Ancak, bu işi, oldukça etkin bir tahıl değer zinciri olmadan
başaramayız ve bu tahıl değer zincirinin ne şekilde olacağını şimdiden söyleyemem. Bu, karşı karşıya olduğumuz en
büyük zorluk durumunda. Bunu başarabilmek için şüphesiz
yeni teknolojilere ve bununla birlikte üretimi destekleyecek
yeni modellere ve değer zincirine ilişkin olarak şeffaflığa ve
ayrıca büyük çaplı bir işbirliğine ihtiyaç duyacağız”.

İNOVASYON ÜRETECİSİ: BÜHLER AĞ GÜNLERİ
“Ağ Günleri”nde 30’dan fazla yeniliği katılımcılara tanıtan
Bühler'in Tahıl ve Gıda Birimi CEO’su Johannes Wick, konuşmasında yeniliklerle ilgili şunları aktardı: “Söz konusu bu
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use of energy, water, and other resources by 30%.
“We are teaming
up with customers and partners
to find ways of
seizing emerging
opportunities,”
says
Johannes
Wick, CEO Grains
& Food at Bühler.
“The impact of IoT,
to mention one
important driver, is
mind-blowing. Our
solutions become
smarter with every
new generation,
as we include more and more sensors that allow different devices to connect and exchange information. For our customers, this translates into higher quality and increased output at
a lower operating cost.”

inovasyonlar, beslenme, gıda
ve gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve nesnelerin interneti (IoT)
gibi konular başta olmak üzere
tahıl işleme endüstrisinde tam
bir dönüşüm için mega-trendler olarak işlev görmektedir.
Bühler, her bir çözüm önerisi
ile birlikte enerji, su ve diğer
kaynaklardan %30 oranında
tasarruf sağlamayı amaçlamaktadır. Ortaya çıkan fırsatlardan maksimum düzeyde
faydalanabilmek için müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte
çalışmaya devam ediyoruz.
Örneğin, nesnelerin internetinin sağladığı etki, akıllara durgunluk verecek cinstendir.
Farklı cihazların birbirlerine bağlanmasına ve bilgi alışverişinde
bulunmasına olanak sağlayan daha fazla sayıda sensörü kullandıkça, çözümlerimiz, her yeni üretimle birlikte daha gelişmektedir. Bu durum, müşterilerimiz için daha yüksek kalitede
üretim ve daha düşük maliyetli ürünler anlamına gelmektedir.”

INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD
Leveraging the tailwind of the megatrends of nutrition, food and feed safety, sustainability, and IoT, Bühler
launched a number of important innovations to the market and is making good progress in utilizing the power of
IoT. For instance, the new performance-boosting operator
interface for plant control WinCos offers web-based functionalities, access from anywhere and on any device, improved user experience, customizability, and configurable
reporting. First customers are convinced of the advantages: “With WinCos PocketPlant I know the status of all my
process lines in the plant. It enables a fast and structured
handling of problems and minimizes downtime,” says David Kamau, CEO at Proctor&Allan (EA) Ltd, Kenya.
This world of digitalization, experimentation, and accelerated innovation asks for a combination of traditional
knowledge and the dynamism of the new economy. In
order to foster innovation and entrepreneurship, Bühler
has become a founding partner of the MassChallenge innovation accelerator. Three of seventy start-ups that are
currently being trained and supported under the initiative
were also present at Bühler Networking Days. The company has also stepped up its research and development
partnership with third-parties. In that context, the process
technology group signed an agreement with Bosch to expand their existing research and development partnership
on August 22, 2016. The two companies have already
successfully cooperated in a two-year research project
to integrate Bosch MEMS (micro-electro-mechanical systems) sensors into Bühler food processing technology.
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DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN İNOVASYON
Beslenme, gıda ve gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve nesnelerin interneti gibi konulardaki büyük trendleri devam ettirmek isteyen Bühler, piyasaya bir dizi önemli yenilik sunuyor
ve nesnelerin internetinin gücünü kullanmada çok önemli
ilerlemeler kaydediyor. Bunlara örnek olarak, web tabanlı
fonksiyonalitelere ilişkin tesis kontrol WinCos önerileri için
yeni performans artırıcı operatör arayüzü, her yerden ve her
türlü cihazdan erişim imkânı, gelişmiş kullanıcı deneyimi, isteğe göre uyarlanabilirlik ve yapılandırılabilir raporlama gibi
özellikler verilebilir. Proctor&Allan (EA) Ltd, Kenya’da CEO
olan David Kamau, konuyla ilgili şunları ifade ediyor: “WinCos PocketPlant ile tesisimdeki üretim hatlarının durumu
hakkında sürekli olarak bilgi sahibiyim. Karşılaşılan problemlere daha hızlı ve yapısal bir yaklaşım imkânı sağlarken,
kesinti sürelerini de minimum düzeye indirmektedir.”
Bu dijitalleştirme, deney ve hızlandırılmış yenilik dünyası,
geleneksel bilgi ile yeni ekonominin dinamiğinin bir kombinasyonunu gerektiriyor. Bühler, inovasyon ve girişimciliği
desteklemek amacıyla, “MassChallenge” inovasyon hızlandırıcısının kurucu bir üyesi oldu. Bu girişim çerçevesinde denenen ve desteklenen 70 yeni inovasyondan üçü, Bühler
Ağ Günleri'ndeki yerini aldı. Şirket ayrıca üçüncü taraflarla
araştırma ve geliştirme ortaklıklarını da artırdı. Bu bağlamda,
işleme teknolojisi grubu, 22 Ağustos 2016 tarihinde Bosch
ile mevcut araştırma ve geliştirme ortalığını artırmak üzere
bir anlaşma imzaladı. İki şirket daha şimdiden Bosch MEMS
sensörlerinin (mikro-elektro-mekanik sistemleri), Bühler gıda
işleme teknolojisine entegrasyonunu sağlamak üzere iki yıllık
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“We are excited to continue and extend our partnership
with Bühler, a major industry specialist and leading company in the field of food-processing technologies,” said
Thorsten Müller, CEO of Bosch Connected Devices and
Solutions. First applications for customers in the grainmilling industry have been piloted. Further developments
in all areas of rotating equipment are expected for 2017.

HIGHLIGHT EVENT
FOR THE ENTIRE INDUSTRY
Around 750 leaders from industry and science took part in
the Bühler Networking Days. During the three-day event, top
speakers from both the industry and science fields were engaging with renowned Bühler experts and other participants
– with the key question of how to feed nine billion people
healthily and sustainably. The event focused on four transformative drivers that had a significant impact on the industry:
nutrition, food and feed safety, sustainability, and IoT.

bir araştırma projesini başarı ile gerçekleştirdi. Bosch Bağlı
Aygıtlar ve Çözümler CEO’su Thorsten Müller, şu bilgileri veriyor: “Gıda işleme teknolojileri alanında büyük bir endüstri
uzmanı ve alanının önde gelen şirketlerinden biri olan Bühler ile olan ortaklığımızı devam ettirmek ve genişletmekten
büyük bir heyecan duyuyoruz.” Tahıl değirmenciliği endüstrisindeki müşteriler için uygulamaların pilot çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca, dönen ekipmanların tüm alanlarındaki
gelişmeler, 2017 yılında beklentiler dâhilinde bulunuyor.

TÜM ENDÜSTRİ İÇİN
ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON
Endüstri ve bilim çevrelerinden yaklaşık olarak 750 lider, Bühler Ağ Günleri'ne katıldı. Hem endüstri hem de
bilim alanındaki üst düzey konuşmacılar, üç gün süren bu
organizasyon boyunca, Bühler’in tanınan uzman ve diğer
katılımcılarla fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladılar.
Bu müzakerelerdeki ana soru ise, dokuz milyar kişinin
sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde beslenmesi oldu. Organizasyon, endüstri üzerinde önemli bir etkisi olan dört
dönüştürücü etkene odaklandı: beslenme, gıda ve gıda
güvenliği, sürdürülebilirlik ve nesnelerin interneti (IoT).

SOME IMPRESSIVE INNOVATIONS OF BÜHLER
Every year, Bühler invests 5% of its turnover in research and development. The company featured over 30 innovations at the Bühler
Networking Days. Key innovations included:
• CombiMill process with increased flexibility: The new CombiMill process allows whole-wheat flour for flatbreads, dark and
standard flours to be produced using the same milling system.
Customers benefit from increased flexibility in production.
• New generation of high-precision scale Tubex: This high-precision scale reduces energy costs by over 90%, maximizes food
safety, and features a user-friendly control.
• Energy-efficient pasta drying with Ecothermatic: The latest
model of the one-of-its-kind pasta drying solution features energy savings of up to 40% and an increased capacity of 5,500
kilograms per hour.
• Novablue with increased food safety: The new, innovative sieve
cleaner is easy to detect, both visually and through metal detectors,
which is a critical food safety feature.

BÜHLER’İN BİRKAÇ ETKİLEYİCİ İNOVASYONU
Bühler, her yıl cirosunun %5’ini araştırma ve geliştirmeye yatırıyor. Şirket, Bühler Ağ Günleri organizasyonunda
30’dan fazla yeniliği tanıttı. Bunlardan bazıları şunlar:
• Daha fazla esneklik ile CombiMill işleme: Yeni CombiMill işleme teknolojisi hem kepekli undan ekmek yapımını
sağlamakta hem de aynı değirmen sistemini kullanarak esmer ve standart un üretimini sağlamaktadır. Müşteriler,
üretimdeki artan esneklikten faydalanmaktadırlar.
• Yeni nesil yüksek hassasiyetli skala Tubex: Bu yüksek hassasiyetli skala, gıda güvenliğini maksimum düzeye çıkarıp,
kullanıcı dostu bir kontrol sağlayarak enerji maliyetlerini %90 oranında düşürmektedir.
• Ecothermatic ile yüksek enerjili makarna kurutma sistemi: Makarna kurutma çözümleri alanındaki bu en son model,
%40 oranında enerji tasarrufu ve saat başı 5,500 kilogram ek kapasite sağlamaktadır.
• Daha fazla gıda güvenliği ile Novablue: Önemli bir gıda güvenliği özelliği olan bu yeni ve inovatif elek temizleyicisi,
hem görsel olarak hem de metal detektörler aracılığı ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
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İmaş Machinery is
on the export
champions list by TİM
...............................................................

İmaş Makine TİM’in ihracat
şampiyonları listesinde
Turkish Exporters Assembly (TİM) announced the first 1000 companies in terms of exportation in 2015.
İmaş Machinery, the subsidiary of İttifak Holding, was placed in TİM’s list of most successful exporters.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2015 yılının en çok ihracat gerçekleştiren 1000 şirketini açıkladı.
İttifak Holding’in iştiraki İmaş Makine, TİM’in en başarılı ihracatçıları listesine girdi.
İmaş Machinery, the subsidiary of İttifak Holding whose stock
certificates are traded in Istanbul Stock Exchange, took place
on “the most successful exporter companies” list by Turkish
Exporters Assembly (TİM) thanks to their export activities.
İmaş Machinery started its operations within the body
of İttifak Holding in 1989. The company builds turn-key
factory systems under the brands of Milleral, Viteral and
Cuteral. İmaş Machinery establishes flour, semolina and
corn flour factories in different countries. The company
began to manufacture animal food machinery and equipment with Viteral brand in 2016.

“WE WILL CONTINUE TO GROW THANKS
TO OUR INVESTMENTS”
İmaş Machinery General Manager Mustafa Özdemir
stated that they benefited from the experience which was
gained in Milleral, their powerful brand in milling industry. Thanks to these experiences, they developed their
exportation market with Viteral. Özdemir reported that
they are really glad to be a part of “the most successful
exporters” list by Turkish Exporters Assembly. “We are a
young company. We conduct successful business. However, we are still at the beginning of our journey. We actualize machinery and equipment exportation to the many
countries. We will continue to grow in the future thanks to
our related investments. It is a great honour to be a part
of TİM’s exporters list and we are proud,” said Özdemir
and added: “We, as İmaş, realize exportations to more
than 70 countries. We continue to grow by integrating
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Hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören İttifak
Holding’in iştiraki İmaş Makine, ihracat alanında yürüttüğü faaliyetleriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ‘En
Başarılı İhracatçı’ firmaları listesinde yer aldı.
İttifak Holding bünyesinde 1989 yılında faaliyetlerine
başlayan İmaş Makine, Milleral, Viteral ve Cuteral markalarıyla anahtar teslim fabrika sistemleri kuruyor. Dünyanın pek çok ülkesine un, irmik ve mısır unu fabrikaları
kuran İmaş Makine, 2016 yılında devreye aldığı Viteral
markasıyla hayvan yemi makine ve ekipmanları da üretmeye başladı.

“YATIRIMLARLA DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ”
İmaş Makine Genel Müdürü Mustafa Özdemir, bugüne kadar değirmencilik sektöründeki güçlü markaları Milleral’den edindikleri bilgi ve deneyimi, Viteral’de
de kullandıklarını ve ihracat pazarlarını genişlettiklerini
söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ‘En Başarılı İhracatçıları’ sıralamasına girmelerinden dolayı çok memnun olduklarını kaydeden Özdemir, “Genç bir şirketiz.
Başarılı işler yapıyoruz. Ancak henüz yolun başındayız.
Dünyanın pek çok yerine makine ve ekipman ihracatı
gerçekleştiriyor. Önümüzdeki dönemde bu alanda yaptığımız yatırımlarla daha da büyüyeceğiz. TİM’in ihracat
listesinde yer almak büyük mutluluktur ve bunun da
haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.
Özdemir, açıklamasının devamında şunları aktardı:
“İmaş olarak 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yeni pazarları bünyemize katarak büyüyoruz. 2015
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into new markets. 90 percent of our 2015 turnover was
provided by our exportation. Our goal is to increase the
company’s exportation rates by 25 percent.”

yılında ciromuzun yüzde 90’ı ihracattan elde edildi. Hedefimiz bu yıl da ihracatımızı yüzde %25 oranında artırmaktır.”

Selva Gıda is on the
second 500 list by ISO
.................................................................

Selva Gıda,
İSO İkinci 500 Listesi’nde
Istanbul Chamber of Industry (ISO) announced the 2015 results of its “The second 500 Major Industrial Organizations” research. According to this research, Selva Gıda, the food industry company of
İttifak Holding, takes its place in this list of second 500 companies as in the previous years.
İSO, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2015 yılı sonuçlarını açıkladı.
Araştırmaya göre, İttifak Holding’in gıda sektöründeki şirketi Selva, ikinci 500'de geçmiş yıllarda
olduğu gibi yine yer aldı.
The 2015 results of “the second 500 Major Industrial Organizations in Turkey” research by Istanbul Chamber of Industry
(ISO) were revealed. Selva Gıda, which has been functioning
in the body of İttifak Holding since 1988, continued to its successful track by preserving its place in the second 500.
According to this research, the industrial companies in
this ISO Second 500 list achieved to increase their net
sales by 6,6 percent and reached to 87 billion 332,1 million liras. The production sales of 2014 up to 71,8 billion
liras became 75,6 billion liras by increasing 5,3 percent
with current prices. The net production sales by Selva
Gıda were recorded as 115.869.596 TL in 2015.
Selva Gıda improved its pasta exportation and enlarged
its product portfolio. The company is the leader in Turkey in
terms of branded pasta exportation since 2007. Selva Gıda
started to operate with flour and pasta production; then they
improved their product portfolio and became a food company which focuses on cereals. With their brand new wheat
germ, oat and whole wheat pasta, the company makes a
difference in the industry. Selva Gıda attracts attention thanks
to its success in both domestic and foreign markets.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu" 2015 yılı araştırması sonuçları
açıklandı. 1988 yılından bu yana İttifak Holding çatısı altında faaliyet gösteren Selva Gıda, ikinci 500'deki yerini
koruyarak başarısını yineledi.
Araştırmaya göre, bir önceki yıla göre net satışlarını yüzde 6,6 artırarak 87 milyar 332,1 milyon liraya çıkaran İSO
İkinci 500’ü oluşturan sanayi şirketlerinin 2014'te 71,8
milyar lira olan üretimden net satışları, 2015 yılında cari
fiyatlarla yüzde 5,3 artarak 75,6 milyar TL oldu. 2015 yılı
listesinde de kendisine yer bulan Selva Gıda’nın üretimden
net satışları ise 115.869.596 TL olarak gerçekleşti.
Makarna ihracatını her geçen yıl büyütürken, ürün portföyünü de zenginleştiren Selva Gıda, 2007 yılından bu
yana ülkemizin markalı makarna ihracat lideri konumunda. Un ve makarna üretimi ile faaliyetlerine başlayan şirket, zamanla ürün çeşitliliğini artırarak hububat orijinli bir
gıda şirketine dönüştü. Portföyüne yeni eklediği rüşeymli,
yulaflı makarna ve tam buğday makarnası ile sektörde
fark yaratmaya devam eden şirket, hem iç hem de dış
pazarda gösterdiği başarılı performansı ile dikkat çekiyor.
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Cargill to sell two oilseed
facilities to Bunge
.....................................................

Cargill iki yağ tohumu
tesisini Bunge'ye satıyor
Cargill is planning to sell to Bunge two oilseed processing plants and businesses in the Netherlands
and France. The total annual processing capacity at the facilities is approximately two million tons.
Cargill, Bunge'ye iki yağ tohumu işleme tesisi ile Hollanda ve Fransa'daki işletmelerini satmayı
planlıyor. Tesislerin toplam yıllık işleme kapasitesi yaklaşık iki milyon ton değerinde.
Cargill and Bunge Limited announced their intention
to enter into an agreement under which Cargill will sell to
Bunge two oilseed processing plants and businesses in
the Netherlands and France. According to the statement
of Cargill, In the Netherlands, the transaction includes the
soybean and rapeseed crush and soybean oil refining facility in the Port of Amsterdam as well as part of the bulk
port terminal assets dedicated to supporting discharge and
storage of raw materials for the crush plant. In France, it
includes the soybean and rapeseed crush facility located in
the Port of Brest. The aggregate annual processing capacity at the two locations is approximately two million tons. It
is said that the assets are highly complementary to Bunge’s
existing soy processing operations in Europe, and will allow Bunge to further expand its global oilseed processing
footprint into key Northern European destinations, grow its
presence in Europe’s protein market, and further optimize
global flows and logistics to serve customers.

Cargill ve Bunge Limited, Cargill'in Bunge'ye iki yağ
tohumu işleme tesisi ile Hollanda ve Fransa'daki işletmelerini satacağı bir anlaşmaya girme niyetleri olduğunu duyurdu. Cargill'in açıklamasına göre Hollanda'daki işlem,
Port of Amsterdam'daki soya fasulyesi ve kolza tohumu
ile soya yağı rafine tesisinin yanı sıra hammaddelerin kırma tesisine deşarjı ve burada muhafazası için ayrılmış
kargo limanı terminali varlıklarını içeriyor. Fransa’da ise
Port of Brest'te yer alan soya fasulyesi ve kolza tohumu
kırma tesisi buna dahil. İki tesisteki toplam yıllık işleme
kapasitesi yaklaşık iki milyon ton değerinde. Varlıkların,
Bunge'nin Avrupa'da devam eden soya işleme faaliyetlerini önemli derecede tamamlayıcı nitelikte olduğu ve
Bunge'nin temel Kuzey Avrupa konumlarında küresel
yağ tohumu işleme ayak izini genişletmesine, Avrupa'nın
protein pazarında varlığını büyütmesine ve global akış ve
lojistik hizmetlerini müşterileri için optimize etmesine yardımcı olacağı belirtiliyor.

Turkey to diversify imports to Philippines
........................................................................................................

Türkiye, Filipinler’e yönelik ithalatını çeşitlendiriyor
Esra Cankorur, Ambassador of Turkey to the Philippines, said bilateral trade of the two countries is down
since 2014 due to lower imports by the latter of wheat
flour, is the main export of the former to the country
the last 10 years. According to her statement, the lower
import was due to the imposition by the Philippines of
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Türkiye’nin Filipinler Büyükelçisi Esra Cankorur, Türkiye
ve Filipinler arasındaki ticaretin, Filipinler'in buğday unu ithalatındaki düşüş nedeniyle 2014 yılından bu yana gerileme
kaydettiğini, buğday ununun son 10 yılda Türkiye'nin ana
ihraç ürünü olduğunu söyledi. Cankorur'un beyanına göre,
düşük ihracatın nedeni, Filipinler'in 2014 yılında Türk ununa
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anti-dumping duty on Turkish flour in 2014. Most of the
flour imports are slapped with an additional 3 percent
dumping duty. Total bilateral trade in 2014 fell to $242
million from $314 million in 2013. About 60 percent of
Philippine imports from Turkey is flour. “We are eyeing
new products for trade. We need to diversify trade. Turkey is recovering quickly after the recent failed coup attempt and its economic relations with the Philippines
remains strong.” Cankorur added.

anti-damping vergi uygulamasıydı. Un ithalatlarının büyük bir
kısmı, ek yüzde 3 damping vergisi ile engellendi. 2013'te
314 milyon dolar olan ikili ticaretin toplamı, 2014 yılında 242
milyon dolara düştü. Filipinler'in Türkiye'den yaptığı ithalatların yaklaşık % 60'nın undan oluştuğunu belirten Cankorur,
şunları aktardı: “Yeni ticaret ürünlerini gözlemliyoruz. Ticareti
çeşitlendirmemiz gerekli. Türkiye yakın zamanda gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından hızla iyileşti ve Filipinler ile olan ekonomik ilişkiler gücünü koruyor.”

The address for
high-quality sorting:
ROEBER OS 900
...................................................

Yüksek kaliteli
sınıflandırmanın adresi:
ROEBER OS 900
ROEBER OS 900, the successful sorter device of Petkus, was tested in order to verify achieved
results. According to the test taken in independent laboratories, The OS 900 repetitively showed
outstanding results, also in comparison to a well-known competitor machine.
Petkus’un başarılı bir sınıflandırma cihazı olan ROEBER OS 900, elde edilen sonuçları doğrulamak
için test edildi. Bağımsız laboratuvarlarda yapılan teste göre, OS 900, tekrarlamalı olarak ve iyi bilinen rakip bir makine ile karşılaştırıldığında olağanüstü sonuçlar gösteriyor.
For ROEBER OS 900 sorting device, accompanying
field tests were conducted in order to verify achieved results in the Petkus Technology Center in Wutha-Farnroda
in Germany. According to the statement of the company,
the samples taken were analyzed by independent laboratories. The OS 900 repetitively showed outstanding
results, also in comparison to a well-known competitor
machine.
Through ROEBER OS 900, field lots with problematic
impurities, which reduced the germination capacity below the legal requirements, could be saved from discard
and could be sold to the market with official certification.
Increasing germination capacity by 25% and reducing
problematic impurities and defects by 55-75%, ROEBER OS 900 detects and eliminates tiny fissures while
minimizing kernel loss and thereby maximizing seed volumes. Due to precision sorting in the device, the seed
loss was reduced to a minimum. In addition, the OS
900 showed a highly efficient re-sort mode while running high capacities.
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Almanya
Wutha-Farnroda
Petkus
Teknoloji
Merkezi’nde, ROEBER OS 900 sınıflandırma cihazı için
elde edilen sonuçları doğrulamaya yönelik saha testleri
yapıldı. Şirketin açıklamasına göre, alınan numuneler bağımsız laboratuvarlarda analiz edildi. OS 900 tekrarlamalı
olarak ve iyi bilinen rakip bir makine ile karşılaştırıldığında
olağanüstü sonuçlar gösterdi.
ROEBER OS 900 aracılığıyla, çimlenme kapasitesini
yasal gereksinimlerin altına düşüren problemli kirli öbekler, atılmaktan kurtarılabilir ve resmi bir sertifika ile piyasaya sunulabilir.
Çimlenme kapasitesini yüzde 25 arttıran, sorunlu kirleri
ve kusurları yüzde 55-75 oranında azaltan , ROEBER OS
900, çekirdek kaybını en aza indirirken ince çatlakları algılama ve ortadan kaldırma ve böylece tohum hacimleri
maksimize etme konusunda da oldukça iddialı. Cihazdaki hassas sıralama nedeniyle tohum kaybı da minimuma
indiriliyor. Buna ek olarak, OS 900 yüksek kapasitelerde
çalışırken, oldukça yüksek verimli bir yeniden sıralama
modu sergiliyor.
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Richardson invests $120
million to canola plant
.....................................................

Richardson kanolaya
120 milyon dolar yatırım
yapıyor
Richardson is investing $120 million in its canola processing plant in Alberta to maximize operating
efficiencies and modernize the facility.
Richardson, işletim verimliliklerini maksimum düzeye çıkarmak ve tesisi modernize etmek için Alberta'daki kanola işleme tesisine 120 milyon dolar yatırım yapıyor.
Richardson International Limited is investing $120 million in its canola processing plant in Lethbridge, Alberta to
maximize operating efficiencies and modernize the facility to
significantly increase canola crush capability. Richardson’s
Lethbridge plant processes approximately 450,000 metric
tonnes of canola annually. With these upgrades, the facility
will be able to process in excess of 2,000 metric tonnes of
canola per day, increasing annual crush capacity to more
than 700,000 metric tonnes. Combined with its canola processing plant in Yorkton, SK, Richardson will have the capacity to process over 1.7 million tonnes of canola per year.
“We are continuing ongoing capital upgrades in Lethbridge to increase crush capacity and realize greater
efficiencies,” says Darwin Sobkow, Executive VicePresident, Agribusiness & Processing Operations. “This
will allow us to better serve our customers and create
a state-of-the-art facility that is very efficient for its size,
positioning us to compete with the most modern canola
crushing facilities in North America.”

Richardson International Limited, işletim verimliliklerini
maksimum düzeye çıkarmak ve kanola kırma kapasitesini önemli derecede arttırmak amacıyla tesisi modernize
etmek için Alberta'daki kanola işleme tesisine 120 milyon dolar yatırım yapıyor. Richardson'ın Lethbridge tesisi,
yılda yaklaşık 450.000 ton kanola işliyor. Bu yükseltmeler sayesinde tesis, günde 2.000 tonun üzerinde kanola
işleyebilecek ve yıllık işleme kapasitesini 700.000 tonun
üzerine çıkaracak. Yorkton, SK'de bulunan kanola işleme
tesisi ile birlikte Richardson yılda 1,7 milyon tonun üzerinde işleme kapasitesine sahip olacak.
Tarım Ticareti ve İşleme Faaliyetleri Bölümü Başkan Vekili Darwin Sobkow, “Kırma kapasitesini arttırmak ve daha
fazla verimlilik sağlamak için Lethbridge'deki sermaye
yükseltmelerine devam ediyoruz.” diyor ve devam ediyor: “Böylelikle müşterilerimize daha iyi hizmet sunacak
ve boyutu için oldukça verimli, son teknolojilere sahip bir
tesis oluşturarak Kuzey Amerika'daki en modern kanola
kırma tesisleri ile rekabet edebilir konuma geleceğiz.”

Satake opens branch office in Korea
.................................................................................

Satake, Kore'de şube açıyor

Satake opens its branch office in the Republic of Korea, providing for quicker response to the customers’ needs and market trends in this growing market.
Satake, büyüyen pazardaki müşterilerin ihtiyaçlarına ve pazar taleplerine daha hızlı yanıt vermek
için Kore Cumhuriyeti'nde şube açıyor.
Satake Corporation opens its branch office in the city
of Daejeon, the first in the Republic of Korea, providing
for quicker response to the customers’ needs and market
trends in this growing market. It will also help expand business activities in the region. Satake began operating in the
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Satake Corporation, büyüyen pazardaki müşterilerin
ihtiyaçlarına ve pazar taleplerine daha hızlı yanıt vermek
için Kore Cumhuriyeti'nin Daejeon kentinde ilk Kore ofisini
açıyor. Şirket ayrıca bölgedeki işletme faaliyetlerini genişletmeye de yardımcı olacak. Satake, başta pirinç öğütme
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Republic of Korea in the 1980’s, mainly
selling rice milling equipment. Later as
the company expanded into the flour
milling and rice cooking industries; and
now the demand grew for a local office
to strengthen sales operations as well
as customer support.
Although sales representatives and
service crews had been sent from Japan when needed, a local office within the same country will speed up the
response time, helping serve better
the company’s local customers. According to the statement of the company, with its improved local communications, Satake Corporation will be
better placed to evaluate customer
needs and market trends which will
feed into an increase in its business
sales. At the same time the company
will be able to respond more rapidly
to the customer requests for support leading to improved customer
satisfaction. Additionally, Satake will
continue to expand its business into new industry sectors such as food packaging, where there exists a high
demand for Satake’s technologies in removing contamination and foreign material from their products.

ekipmanı satışı olmak üzere, Kore
Cumhuriyeti'ndeki
faaliyetlerine
1980 yılında start verdi. Sonraları
şirket un öğütme ve pirinç pişirme
sektörlerine genişleme gösterdi ve
şimdi, müşteri desteğinin yanı sıra
satış faaliyetlerini de güçlendirmek
için yerel ofis talebi arttı.
Gerekli olduğu zaman, satış temsilcileri ve servis ekiplerinin Japonya'ya
gönderilmesine karşın, aynı ülke içerisinde bir yerel ofisin bulunması yanıt
süresini hızlandırarak firmanın yerel
müşterilerine daha iyi hizmet sunmasına yardımcı olacak. Şirketin beyanına göre, geliştirilen yerel iletişimler
sayesinde Satake Corporation, işletme satışında artışa destek verecek
şekilde müşteri ihtiyaçlarını ve pazar
trendlerini değerlendirmek için daha
iyi bir konuma sahip olacak. Aynı
zamanda müşteri ihtiyaçlarına daha
hızlı yanıt vererek müşteri memnuniyetinin gelişmesini destekleyecek.
Buna ek olarak Satake, ürünlerdeki kontaminasyon ve
yabancı maddelerin giderilmesinde Satake teknolojilerine
olan talebin yüksek olduğu gıda ambalajlama gibi yeni endüstri sektörlerine doğru genişlemeye de devam edecek.

Russia will be the world’s leading wheat exporter
.........................................................................................................................................

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya olacak

The British Financial Times wrote that having an efficient harvest season this year, Russia may be
the world’s leading wheat exporter for the first time.
İngiliz Financial Times gazetesi, bu yıl iyi bir hasat dönemi geçiren Rusya’nın ilk kez dünyanın en
büyük buğday ihracatçısı olabileceğini yazdı.
Russia is expected to harvest 70 million tons of wheat
this year. According to the news in Financial Times, this
“record” production amount will help Russia to sell 30
million tons of wheat in foreign markets.
Andrey Sizov from SovEcon, a consulting firm based
in Moscow, told Financial Times that he linked this year’s
record harvest to “luck, good weather conditions and agriculture technologies which provide better conditions for
farmers compared to last year”.
The news article states that some Northern African
and Middle East countries purchasing wheat from USA,
Canada and Australia started to prefer Russia. An example for this is that Russian wheat producers made a
deal with Egypt.
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Rusya’nın bu yıl 70 milyon ton buğday hasadına ulaşması bekleniyor. Financial Times’da yer alan habere göre,
‘rekor’ değerdeki bu üretim, Rusya’nın dış pazara yaklaşık 30 milyon ton buğday satmasına yardımcı olacak.
Moskova merkezli danışmanlık şirketi SovEcon’dan
Andrey Sizov, gazeteye yaptığı değerlendirmede, bu yıl
beklenen rekor hasadı ‘şans, iyi hava koşulları ve çiftçilere geçen yıla göre daha elverişli koşullar sağlayan tarım
teknolojileriyle’ ilişkilendirdi.
Haberde ABD, Kanada ve Avustralya’dan buğday alan
bazı Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin tercihlerini
Rusya’dan yana kullanmaya başladığı belirtildi. Buna örnek olarak da Rus buğday üreticilerinin Mısır’la imzaladığı
anlaşma gösterildi.
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Armada Gıda invests
5.5 million dollar
for a bulgur facility
.........................................................

Armada Gıda’dan 5.5 milyon
dolarlık bulgur tesisi
Armada Gıda, one of Turkey's major cereal, pulse and rice producers, invests 5.5 million dollars for
a new bulgur facility.
Türkiye’nin önemli hububat, bakliyat ve pirinç üreticilerinden Armada Gıda, 5.5 milyon dolarlık
yatırımla kurduğu yeni bulgur tesisini devreye aldı.
Cereal, pulse and rice producer and exporter Armada
Gıda, which is based in Mersin-Turkey, implemented a $
5.5 million investment for the facility. Currently, the company undertakes the importation of nearly 40 products.
They plan to keep on their growth thanks to their new
facility. According to the report by Şafak Ayşan Bora from
Dünya Newspaper, Armada Gıda activates its new bulgur
facility with an investment of 5.5 million dollars. The company conducts production, packaging and exportation of
nearly 40 products such as cereals, pulses and rice.
Fethi Sönmez, the Chairman of the Board of Directors
for Armada Gıda, gave information about the facility which
was activated in April. He said that the company renders
services on an area of 40 thousand square meters including 32 thousand square meters indoor area. He underlines
that the factory activated a bulgur factory on an indoor
area of 4 thousand square meters. Sönmez expressed
that the bulgur factory has the daily capacity of 240 tons
and it is one of the most modern facilities in the region.

7.5 MILLION DOLLAR ADDITIONAL
INVESTMENT AT THE END OF 2017
"The worldwide usage of bulgur is increasing day by day
thanks to its high nutritional values. We have made this
investment in order to fulfil this need,” said Sönmez. He
added that they planned to invest 7.5 million dollars at the
end of 2017. In this way, they aimed to increase the current
capacity by 20 percent. He also explained their investment
on solar energy: “We identified that the energy consumption
is really high in our 4 integrated facilities. Then we invested
on the solar energy by utilizing the government promotions.
Our solar energy based production facility will be operational in 2017 and we will produce our own electricity.”
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Mersin, Türkiye merkezli hububat, bakliyat ve pirinç
üreticisi ve ihracatçısı Armada Gıda, bulgur tesisi için
5.5 milyon dolarlık yatırıma imza attı. Hali hazırda 40’a
yakın ürünün ihracatını yapan firma, yeni tesisiyle birlikte
büyümesini sürdürmeyi planlıyor. Dünya Gazetesi’nden
Şafak Ayşan Bora’nın haberine göre; hububat, bakliyat,
pirinç gibi 40'a yakın ürünün, üretim, paketleme ve ihracatını yapan Armada Gıda, şimdi de 5.5 milyon dolarlık
yatırımla bulgur tesisini devreye aldı.
Nisan ayında devreye alınan tesis hakkında bilgiler
veren Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Sönmez, 32 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 40
bin metrekarelik alan üzerinde hizmet verdiklerini söylüyor ve en son 4 bin metrekarelik kapalı alanda bulgur
fabrikası yatırımı yaptıklarının altını çiziyor. Bulgur fabrikalarının günlük 240 ton kapasiteli olduğunu aktaran
Sönmez, bölgenin en modern tesislerinden birine sahip
olduklarını vurguluyor.

2017 YILI SONUNDA
7.5 MİLYON DOLARLIK EK YATIRIM
“Bulgurun besin değerleri yüksek olduğu için dünyada
kullanımı her geçen gün artıyor. Biz de bu ihtiyaca cevap verebilmek için tesis yatırımı yaptık.” diyen Sönmez,
2017 yılı sonunda 7.5 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı
planladıklarını da aktarıyor. Bu sayede mevcut kapasitelerini yüzde 20 artırmayı hedeflediklerini söyleyen Fethi
Sönmez, güneş enerjisine yaptıkları yatırım hakkında da
şunları aktarıyor: “4 entegre tesisimizin enerji tüketiminin
yüksek olduğunu tespit ettik ve devletin teşviklerinden de
yararlanarak güneş enerjisine yatırım yaptık. 2017 yılında
faaliyete geçecek olan güneş enerjisi üretim tesisimizle
birlikte kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz.”
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Data production will
reach its peak with
Industry 4.0
...................................................

Endüstri 4.0 ile veri üretimi
tavan yapacak
Over the past 20 years, data production speed has really
increased due to the internet and technological advances.
İlknur Baydak, Turkey representative of data storage systems manufacturer Seagate remarked that the world will
generate too much data to store effectively in 2016.
Baydak states that the current studies also reveal this
fact and mentioned about IDC global research results:
"The data amount to be produced between the years of
2013-2020 will reach to 44 Zettabyte. This figure is ten
times bigger than all the data ever produced."
Baydak acknowledges that 50 billion machines will connect to each other in the next 5 years thanks to Industry 4.0,
which is named as the 4th industrial revolution. Baydak says
that the industrial data and everyday life data will be produced
in every passing second and in every moment. Baydak underlines that the data amount may surpass the predictions
due to the increased communication between the machines.

Son 20 yılda internete ve teknolojik gelişmelere bağlı
olarak veri üretim hızı oldukça arttı. Veri depolama sistemleri üreticisi Seagate’in Türkiye Sorumlusu İlknur
Baydak’ın paylaştığı bilgilere göre, 2016 yılında dünya,
depolayabileceğimizden çok daha fazla veri üretecek.
Araştırmalar da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor
diyen Baydak, IDC’nin global araştırma sonuçlarına değindi: “2013-2020 yılları arasında üretilecek veri miktarı
44 Zettabayt’a ulaşacak. Bu rakam, şimdiye kadar üretilen tüm verilerin 10 katı büyüklüğünde.”
Baydak, 4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan Endüstri
4.0 ile birlikte, önümüzdeki 5 yılda 50 milyar makinenin
birbirine bağlanacağını, hem sanayide hem de günlük
hayatta, her an, her saniye veri üretileceğini belirtiyor.
Baydak, makineler arası iletişimin artmasıyla birlikte üretilecek veri miktarının tahminlerin de üzerine çıkabileceğini vurguluyor.

Duru Bulgur continues to invest in new bulgur varieties
..............................................................................................................................................

Duru Bulgur yeni çeşitlere yatırıma devam ediyor
İhsan Duru, Chairman of Duru Bulgur, said that they conduct different operations in order to introduce Turkish bulgur to the world. He underlined that the company makes significant investments
on R&D studies to create innovative bulgur products for different tastes of foreign countries.
Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, Türk bulgurunu dünyaya tanıtmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını, her ülkenin damak zevkine uygun bulgur ve bulgurlu inovatif ürünler geliştirmek
için Ar-Ge’ye ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.
Duru Bulgur, one of Turkey's outstanding food companies,
produces 15 varieties of bulgur and becomes one of the
leading brands in the industry. İhsan Duru, Chairman of Duru
Bulgur, remarked that they have developed healthy and natural bulgur products in order to fulfil the needs of consumers.
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Türkiye’nin lider gıda firmalarından Duru Bulgur, ürettiği 15 çeşit bulgurla sektöründe de lider markalar arasında yer alıyor. Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı
İhsan Duru, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek
amacıyla bulgurla ilgili sağlıklı ve doğal ürünler geliştir-
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İhsan Duru stated that they
achieved significant investments on R&D and added:
"While improving our bulgur
products, we never compromise on health, naturalness
and taste. When we conduct
research in foreign countries,
we try to develop bulgur recipes and dishes in accordance
with the cuisine and taste of
that country. We popularise
bulgur among the rice-lover
Chinese people. Italian people
who like pizza and pasta started to love bulgur.”
One of the innovative bulgur varieties of Duru Bulgur is
called Başbaşı bulgur. Başbaşı
bulgur, a very challenging and
popular taste, is produced out of the most natural form of bulgur by peeling the husk of bulgur without breaking them on a
stone mill. Başbaşı bulgur is really similar to the whole wheat in
terms of nutritional value and it consists of coarse grains.

diklerini söyledi. Bu amaçla Ar-Ge’ye ciddi yatırımlar
yaptıklarını belirten İhsan
Duru, şunları aktardı: “Bulgurlu ürünlerimizi geliştirirken sağlıktan, doğallıktan
ve lezzetten asla ödün vermiyoruz. Yurtdışı çalışmalarımızda da gittiğimiz ülkenin
damak zevkine, yemek kültürüne göre bulgurlu tarifler
ve yemekler geliştiriyoruz.
Pirinç hayranı Çinlilere bulguru sevdirdik, makarna,
pizza hayranı İtalyanları bulgurla tanıştırdık.”
Duru Bulgur’un inovatif
bulgur çeşitlerinden biri de
Başbaşı bulgur. Lezzet konusunda iddialı olan ve her
geçen gün popülerliği artan Başbaşı bulgur, buğdayın en
doğal halinden, taş değirmende kırılmadan kabuğu soyularak üretiliyor. Besin değeri olarak tam buğdaya yakın
olan Başbaşı bulgur, ve oldukça iri tanelerden oluşuyor.

Flour industry gathers in Cyprus in November

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

Un sanayi Kasım’da Kıbrıs’ta buluşuyor
Anatolia Flour Industrialists’ Association (AUSD) will hold the expanded sectoral meeting with the theme
“Government Policies and Flour Industry towards 2023” in Cyprus between 4 and 6 November 2016.
Anadolu Un Sanayicileri Derneği (AUSD), “2023’e Doğru Devlet Politikaları ve Un Sektörü” konulu
genişletilmiş sektör toplantısını 4-6 Kasım 2016 tarihleri arasında Kıbrıs’ta gerçekleştirecek.
Anatolia Flour Industrialists´ Association (AUSD), one of
the leading associations of Turkish flour industry, is gathering the significant representatives of global flour industry in Cyprus between 4 and 6 November 2016.
This year’s theme of the “Expanded Sectoral Meeting”
which is held annually by the Association was decided
to be “Government Policies and Flour Industry towards
2023”. Registration process has started for the meeting
to be held in Elexus Hotel in Cyprus between 4 and 6 November 2016. Further information about registration and
the meeting can be reached via www.ausd.org.tr
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Türkiye un sanayinin önde gelen derneklerinden biri
olan Anadolu Un Sanayicileri Derneği (AUSD), Türkiye ve
dünya un sanayinin önemli temsilcilerini, 4-6 Kasım 2016
tarihleri arasında Kıbrıs’ta ağırlamaya hazırlanıyor.
Dernek tarafından her yıl düzenlenen “Genişletilmiş
Sektör Toplantısı”nın bu yılki ana başlığı “2023’e Doğru
Devlet Politikaları ve Un Sektörü” olarak belirlendi. 4-6
Kasım 2016 tarihleri arasında Kıbrıs’taki Elexus Hotel’de
gerçekleştirilecek toplantı için kayıtlar başladı. Kayıt ve
toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.ausd.org.tr web adresinden ulaşılabiliyor.
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Gaziantep Commodity Exchange achieved
its first electronic sales
..........................................................................................................................

GTB, elektronik ortamdaki ilk satışını gerçekleştirdi
Gaziantep Commodity Exchange Market carried out its first electronic sales via Licensed Warehouse Electronic Product Certificate Platform (ELÜS) in August.
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Ağustos ayında Lisanslı Depoculuk Elektronik Ürün Senetleri Platformu (ELÜS) aracılığıyla elektronik ortamdaki ilk ürün satışını yaptı.
Ministry of Customs and Trade authorized Gaziantep
Commodity Exchange (GTB) as the only exchange market
which is eligible for “Purchase of Electronic Product Certificates” in Southeastern Anatolia Region. GTB successfully
completed the first electronic purchase and broke a new
ground in regional agriculture. In the purchase handled via
Gaziantep Stock
Exchange, a subsidiary of GTB, the
agricultural products in Boğazlıyan
Licensed
Warehouse by Kayseri
Şeker were sold to
Kayseri Boğazlıyan
Soil Products Office. Kayseri Şeker
became a member of Gaziantep
Stock Exchange platform by signing a contract with GTB
about the commerce of electronic product notes. Nearly
343 thousand 542 kilograms wheat which were stored in
Yozgat Boğazlıyan Licensed Warehouse were sold electronically to Kayseri Boğazlıyan Soil Products Office in the
exchange of product notes. This sale was traded at Gaziantep Stock Exchange Platform and made history as being the first electronic purchase by GTB.
Ahmet Tiryakioğlu, the president of GTB, made some remarks about this electronic sale which was held by Gaziantep Stock Exchange. He pointed out that they are extremely
glad to make this system operational and achieve the very
first electronic purchase in their history of 58 years. After
getting the necessary permission from the Ministry of Customs and Trade, Gaziantep Stock Exchange conducted a
challenging work in order to maintain the necessary technological basis for the commerce on ELÜS system. “This
platform connects Gaziantep to the worldwide and countrywide grain commerce network. From now on, product sales
and purchases will be easier, quicker and more profitable
for all of our tradesmen and producers,” said Tiryakioğlu.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde, 'Elektronik Ürün Senetlerinin AlımSatımına' ilişkin yetkilendirilmiş tek borsa olan Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), elektronik ortamda ilk ürün
alım-satımını başarıyla tamamlayarak, bölge tarımı adına
tarihi bir ilki başardı.GTB iştiraki Borsa Gaziantep aracılığıyla gerçekleştirilen alım-satımda,
Kayseri Şekere ait
Boğazlıyan Lisanslı
Deposunda bulunan tarım ürünleri,
Kayseri Boğazlıyan
Toprak Mahsulleri Ofisine satıldı.
GTB ile elektronik
ürün senetlerinin
alım-satımına ilişkin sözleşme imzalayarak Borsa Gaziantep platformu üyesi olan Kayseri
Şeker’in Yozgat Boğazlıyan Lisanslı Deposunda bulunan
çiftçilere ait yaklaşık 343 bin 542 kilogram buğday, elektronik ortamda ürün senedi karşılığında Kayseri Boğazlıyan TMO’ya satıldı. Borsa Gaziantep platformunda işlem
gören bu satış, GTB’nin elektronik olarak gerçekleştirdiği
ilk alım satım olarak tarihe geçti.
Borsa Gaziantep aracılığıyla gerçekleştirilen elektronik satışla ilgili açıklamalarda bulunan GTB Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, borsanın 58 yıllık tarihinde elektronik ortamda ilk ürün alım-satımını yapmış
ve sistemi hayata kazandırmış olmanın mutluluğunu
yaşadıklarını ifade etti.Borsa Gaziantep’in ELÜS üzerinden alım-satım yapacak gerekli teknolojik alt yapısını oluşturmak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından
yasal izinleri aldıktan sonra 2 yıl süren özverili bir çalışma sürdürdüklerini aktaran Tiryakioğlu, “Gaziantep’i
ülke ve dünya genelinde tarım ticareti ağına bağlayan
platformu hizmete kazandırdık. Artık ürün alım-satımları
tüm tüccar ve üreticilerimiz için çok daha kolay, hızlı ve
kazançlı olacak” dedi.
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85 million dollar
investment
for vegetal waste

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

Bitkisel atıklar için
85 milyon dolarlık yatırım
A new electricity power plant with a capacity of
30 megawatt (MW) will be founded in Adana to
produce biomass energy out of vegetal waste.
Adana’da bitkisel atıklardan biokütle enerjisi
üretecek 30 megawatt (MW) kapasiteli elektrik
santrali yapımı için proje hazırlandı.
A biomass power plant with 30 MW capacities will be
established in Adana, one of the agricultural production
centers in Turkey, in order to produce energy out of vegetal
waste. The plant is planned to be built in Kozan Organized
Industrial Zone (KOSB). The project plan was prepared by
BEM-KA Enerji A.Ş. which achieves significant countywide
projects on renewable energy. The goal is to annually produce 210 thousand MW electric energy in Kozan.
The facility will cost 85 million dollars in total. The fuel
of the plant will be the vegetal waste out of cotton, maize,
sunflower, wheat, barley, soy, peanut, vegetables and citrus
which are collected from the region and neighbouring cities.
Moreover, the wood waste of the forestry industry will be
utilized in this facility and in this way, stubble fire events, one
of the biggest problems of the region, can be prevented.
Türkiye’nin tarımsal üretim merkezlerinden biri olan
Adana’da, bitkisel atıklarından enerji üretmek amacıyla
30 MW kapasiteli Biokütle Santrali kurulması için çalışmalar başladı. Kozan Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB)
kurulması planlanan santralin projesini, yenilenebilir enerji üretiminde ülke genelinde önemli projelere imza atan
BEM-KA Enerji A.Ş. hazırladı. Projeyle Kozan’da yıllık 210
bin MW elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.
Toplamda 85 milyon dolara mal olacak tesiste yakıt
olarak bölgeden ve çevre illerden temin edilecek pamuk,
mısır, ayçiçeği, buğday, arpa, soya, yerfıstığı, sebze ve
narenciye gibi bitkisel ürünlerin atığı ile orman endüstrisinde ortaya çıkan ağaç atığının kullanılacağı; bu sayede
bölgenin en büyük sorunlarından olan anız yangınlarının
da önleneceği belirtildi.
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GRAIN CLEANING PROCESS
BEFORE GRINDING

Öğütme Öncesi
Tahıl Temizleme Prosesi
Wheat, which is one of staple foods of mankind, is facing many contaminants in
growing, harvesting, handling and storing processes. These contaminants pose
various risks in terms of both final product quality and human health. Therefore it
is highly significant that wheat should be cleaned effectively in mills so as to have
risky flour in terms of quality and food safety.
İnsanoğlunun en temel besin kaynaklarından birisi olan buğday, yetiştirme,
hasat, taşıma ve depolama aşamalarında birçok kirleticiyle yüzyüzedir. Bu kirleticiler hem nihai ürün kalitesi hem de insan sağlığı açısından çeşitli rikler
oluşturmaktadır. Bu yüzden değirmenlerin, kaliteli ve gıda güvenliği açısından
risk oluşturmayan bir un üretimi için öncelikle buğdayı etkin şekilde temizlemesi son derece önemlidir.
It is possible to have many contaminants
in grains like wheat sent to flour mills, during
growing, harvest, handling and storing processes. As a result of growing and storing
in improper conditions, it is also possible to
have unhealthy or diseased pieces among
the grains. Before processing the grains for
a quality production which does not create
a risk for human health, wheat should be
cleaned from these contaminants (weeds,
seeds, diseased grains, stone, metal and
etc.), unhealthy and diseased grains. In the
past, this cleaning process used to be as a
washing process. This method was abandoned due to environmental effects and dry
cleaning system replaced. Today, contaminants can be cleaned through highly developed technologies.
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Un değirmenlerine sevk edilen buğday ve
benzeri tahılların içerisine yetiştirme, hasat, taşıma ve depolama aşamalarında karışmış bir
çok yabancı madde bulunmaktadır. Aynı şekilde uygun olmayan koşullarda yetiştirilme ve
depolanma sonucu tahıllar arasında zarar gören sağlıksız ve hastalıklı daneler de bulunabilir. İnsan sağlığı için tehdit oluşturmayan kaliteli
bir üretim için tahıllar işlenmeden önce, içinde
bulunan bu yabancı maddelerden (ot, tohum,
hastalıklı daneler, taş, metal, vb.), sağlıksız ve
hastalıklı danelerden arındırılmalıdır. Geçmişte
bu arındırma işlemi daha çok yıkama işlemi ile
gerçekleştirilirken, çevresel etkilerden dolayı
günümüzde bu yöntem terk edilmiş ve kuru
temizleme sistemine geçilmiştir. Bugün tahıl
içindeki yabancı maddeler son derece gelişmiş teknolojilerle tahıldan uzaklaştırılmaktadır.
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PRE-MILLING GRAIN
CLEANING PROCESS
AND WHAT TO KNOW
.....................................................................

ÖĞÜTME ÖNCESİ
TAHIL TEMİZLEME PROSESİ
VE BİLİNMESİ GEREKENLER
Wheat, which goes through various stages from harvesting to arriving at our tables, is subjected to
several natural and unnatural contaminants which pose a risk to quality and human health. Elimination of all of these contaminants from the what before it is processed into flour and comes to the
dinner table as a finished product is crucial.
Hasattan itibaren sofralarımıza gelene kadar pek çok aşamadan geçen buğday, gerek kalite gerekse insan sağlığı için risk teşkil eden pek çok doğal ve doğal olmayan kirleticiyle yüz yüze gelmektedir. Buğdayın una işlenmeden ve nihai ürün olarak sofralara ulaşmadan önce tüm bu kirleticilerden
arındırılması son derece önemli bir konudur.
Wheat is the raw material of bread, which is one of the
fundamental nutrients for humans. Wheat, which goes
through various stages from harvesting to arriving at our
tables, is subjected to several natural and unnatural contaminants which pose a risk to quality and human health.
Elimination of all of these contaminants from the what
before it is processed into flour and comes to the dinner
table as a finished product is crucial. The cleaning and
sorting technologies available in mills today successfully
handle these cleaning processes.
How many different stages are involved in the grain
cleaning process? What kind of technologies are used
in these stages? What are the highlights of selection and
use of these technologies? Why is an effective cleaning of
grain important and what are the effects of this process
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Buğday, insan beslenmesinin en temel gıdalarından
biri olan ekmeğin ana hammaddesidir. Hasattan itibaren sofralarımıza gelene kadar pek çok aşamadan geçen buğday, gerek kalite gerekse insan sağlığı için risk
teşkil eden pek çok doğal ve doğal olmayan kirleticiyle
yüz yüze gelmektedir. Buğdayın una işlenmeden ve nihai
ürün olarak sofralara ulaşmadan önce tüm bu kirleticilerden arındırılması son derece önemli bir konudur. Günümüzde değirmenlerde bulunan temizleme ve ayıklama
teknolojileri, bu temizleme işlemlerini başarıyla gerçekleştirmektedir.
Peki tahıl temizleme işlemi kaç farklı aşamadan oluşmaktadır? Bu aşamalarda hangi teknolojilerden faydalanılmaktadır? Bu teknolojilerin seçiminde ve kullanımında neler öne çıkmaktadır? Tahılın etkin temizliği neden
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on quality or other factors? We pose all these questions
and more to the leading manufacturers of technology
solutions in the industry. İmaş Machinery Industry Corp.
Mustafa ÖZDEMİR, the General Manager, Hüsamettin Ali
ÇAĞLAR, Assistant General Manager at Genç Değirmen
Corp., and Mustafa KÖROĞLU, Process Manager at Alapala Makina answered our questions.

önemlidir ve bu işlemin kaliteye ya da diğer faktörlere
etkisi nedir? Tüm bu soruları ve daha fazlasını sektörün öncü teknoloji çözümleri üreticilerine yönelttik. İmaş
Makine Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mustafa ÖZDEMİR,
Genç Değirmen A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin
Ali ÇAĞLAR ve Alapala Makina Proses Müdürü Mustafa
KÖROĞLU, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladılar.

CLEANING AND SORTING IN MILLING
DEĞİRMENCİLİKTE TEMİZLEME VE AYIKLAMA
In milling industry, what are the cleaning and sorting stages used in pre-milling?
Değirmencilikte, öğütme işlemi öncesinde buğday, hangi temizleme ve ayıklama
aşamalarından geçmektedir?

Mustafa ÖZDEMİR - İmaş Makine Sanayi A.Ş
At İmaş, we consider all operation
issued from an academic and practical
perspective, and deal
with them within the
context of R&D. First
of all, we need to
understand the term
“storage” and the
concept of “cleaning”
which is used in milling business. For us,
a cleaning process
includes the separation of foreign substances from a granular product and elimination of contaminants from the grains.

İmaş olarak değirmenciliğin
tüm
işletim
konularını
akademik ve pratik
açıdan değerlendirip
AR-GE mantığı içerisinde ele alıyoruz.
Öncelikle depolama
ve değirmencilik literatüründeki “temizleme” kavramının ne
anlama geldiğini iyi
bilmek gerekir. Bizim
açımızdan temizleme
işlemi, seçilen bir taneli üründen yabancı
maddenin ayırılması ve tane üzerindeki kirliliklerin uzaklaştırılması işlemlerini kapsar.

When talking about sorting and contamination, all
physical, chemical and biological factors should be
considered. The materials which are defined as “nonmillable foreign substance” should be cleaned from the
grain. In flour or semolina milling, the wheat goes through a triple-stage cleaning process before milling. Rough and detailed cleaning is done during these stages.
Rough cleaning is sorting of targeted grains from the
material by use of various methods. Detailed cleaning is
elimination from the grains to be milled of all excesses
and contaminants which should not pass and reach the
milling product. Rough cleaning begins when the product enters the mill. Dominant detailed cleaning is done
before milling and then the grain is delivered to milling.
In flour and semolina milling, these stages are referred
to as POST, MAIN and FINAL cleaning.

Ayırım ve kirlilik denilince, fiziksel, kimyasal ve biyolojik tabanlı tüm faktörler birlikte düşünülmelidir. “Öğütülemez yabancı madde” diye tabir edilen materyalin,
mutlaka taneden temizlenmesi gerekir. Un veya irmik
değirmenciliğinde, buğday öğütmeye girmeden önce
üç aşamalı temizleme işleminden geçer. Bu aşamalarda
kaba ve ince temizlik gerçekleştirilir. Kaba temizleme,
hedeflenen tanenin farklı metotlarla malın içinden ayrılmasıdır. İnce temizlik ise öğütmeye hazır hale getirilen
tane üzerinde, öğütme ürünlerine geçmesi ve ulaşması istenmeyen tüm fazlalık ve kirlerin uzaklaştırılmasıdır.
Malın değirmene girişinde işe kaba ağırlıklı temizleme ile
başlanır. Öğütmeye girmeden önce baskın ince temizlik
yapılır ve tane öğütmeye verilir. Un ve irmik değirmenciliğinde, bu aşamalar, POSTA, ANA ve SON temizlik diye
adlandırılmaktadır.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Hüsamettin Ali ÇAĞLAR - Genç Değirmen A.Ş.
In order to obtain a good quality of flour, wheat should
be stored free of foreign substances and tainted wheat
prior to milling. 5 principles
can be used to eliminate
these foreign substances
and tainted wheat. These
are sorting by size, sorting
by specific weight, sorting
by air resistance, sorting
by natural characteristics
and sorting by shape.
Sorting by size: It is the
sieving/sorting
method
which is one of the easiest cleaning principles
so far. Substances that
are smaller or larger than
wheat are sortd by revolving, shaking and reciprocating motions. In this
stage, machinery such as drum filters and waste purifiers
are used.
Sorting by specific weight: Some of the contamination may have the same size as wheat and cannot
be eliminated by sorting by size. Such sorting can be
achieved by using vibration and adjustable air stream.
Some machinery which can ensure multiple sorting have
been developed in the recent years. Machinery which
can handle sorting by specific weight are destoners, light
grain separators, concentrators, and combined machinery is the combinator.
Sorting by air resistance: This process helps to clean
materials that are lighter than wheat as well as other
waste such as dust, sand and fodder. Wheat is cleaned
from said contaminants by using equipment such as air
channels and radial harrows with the aid of ventilation
hoods.
Sorting by natural characteristics: While natural
characteristics refer to metal contamination, it has come
to include colours in the recent years. There are various
magnets to prevent metal contamination. Such as drum
magnets, cascade magnets, rod magnets and electromagnets... Elimination of metals from the process is important as it may damage the machinery and pose a risk
of dust explosion. In sorting by colour, it is not possible to
sort different shades of one colour. This is achieved by using electronic eyes and pneumatic air jets.
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İyi kalitede bir un elde edebilmek için öğütme işlemi öncesinde, yabancı maddelerden temizlenmiş ve kusurlu buğdaylardan arındırılmış bir buğdayın
sağlanması gerekmektedir. Bu
yabancı maddelerin ve kusurlu
buğdayın ayrılması için 5 prensipten yararlanılabilir. Bunlar;
büyüklüğüne göre ayırma, özgül ağırlığına göre ayırma, hava
direnci ile ayırma, doğal özelliğine göre ayırma ve şekline göre
ayırmadır.
Büyüklüğüne göre ayırma: Bugüne kadar en kolay
temizleme
prensiplerinden
olan eleme/ayırma sistemidir.
Buğdaydan büyük veya küçük olan maddeler dönme,
salınma ve ileri-geri hareketler
yardımıyla ayrılır. Bu aşamada
tambur elek, çöp sasörü gibi makineler kullanılmaktadır.
Özgül ağırlığına göre ayırma: Bazı kirlilikler buğday ile
aynı büyüklüğe sahip olduğu için büyüklüğüne göre ayırma yöntemi ile ayrılamazlar. Bir titreşim vasıtası ve ayarlanabilir hava akımı ile birlikte bu ayırma yöntemi sağlanabilir. Özellikle son yıllarda multiple separasyon yapabilen
kombine makineler de geliştirilmiştir. Özgül ağırlığına göre
ayrım yapabilen makineler olarak taş ayırıcı, hafif tane ayırıcı, konsantratör ve kombine makine olarak da kombinatör kullanılmaktadır.
Hava direnci ile ayırma: Buğdaydan daha hafif materyalin yanında toz, kum ve saman gibi atıkların da temizlenme işlemi bu ayırma prosesi ile gerçekleştirilir. Aspiratörler yardımıyla hava kanalı ve radyal tarar gibi makineler
kullanılarak buğday sözü edilen kirliliklerden arındırılmış
olmaktadır.
Doğal özelliğine göre ayırma: Normalde doğal özellik,
metal kirliliği anlamına gelirken son yıllarda renk de bu
konuya dahil olmuştur. Metal kirliliğini önlemek için birçok
magnet bulunmaktadır. Tambur mıknatıs, cascade mıknatıs, çubuk mıknatıs ve elektro mıknatıs gibi... Metalin
prosesten çıkarılması önemli bir işlem olup, makinelere
hasar verme durumu söz konusu olduğu gibi, toz patlaması için de potansiyel bir tehlikedir. Renk ile ayırma
işleminde artık rengin farklı tonlarına göre ayırmak bile
mümkün olmaktadır. Elektronik gözler ve pnömatik hava
jetleri ile bu ayırma işlemi sağlanmaktadır.
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Sorting by shape: When the size and specific weight
of waste materials is the same as wheat, sorting by shape
can be used. This is achieved by using disc, spiral and
cylinder separators. This process has become more efficient in the recent years, particularly by using high-capacity trieurs.

Şekline göre ayırma: Atıkların büyüklüğünün ve özgül
ağırlığının buğday ile aynı olduğu durumlarda şekline göre
ayırma yöntemi kullanılabilir. Disk, spiral ve silindir separatörlerle bu ayırma işlemi sağlanabilmektedir. Özellikle
son zamanlarda geliştirilen yüksek kapasiteli triyörlerle bu
işlem daha efektif olarak yapılabilmektedir.

Mustafa KÖROĞLU - Alapala Makina
The waste eliminated from wheat respectively are as follows: Metals (with magnets), fodder, large soil and stones
(with waste purifier and harrow), small stones, small soil
and fodder that could not be eliminated in waste purifier (in
destoners), waste materials which stick to wheat scab and
cannot be completely separated from wheat (in debarkers)
are eliminated from wheat and the waste is separated.

Buğdayın içinden sıra ile alınan atıklar şu şekildedir:
Metaller (mıknatısta), sap saman, büyük toprak ve taşlar
(çöp sasörü ve tararda), küçük taşlar, küçük toprak parçaları ve çöp sasöründen kaçan sap samanlar (taş ayırıcıda), buğdayın kabuğuna yapışan ve buğdaydan tam
ayrılmayan atıklar (kabuk soyucuda), buğdaydan alınarak
atıkların ayrılma işlemi yapılmaktadır.

DRY CLEANING AND WASHING METHOD
KURU TEMİZLEME VE YIKAMA YÖNTEMİ
How can you clean and separate foreign substances and agricultural pesticides from
wheat in the most efficient way? How successful is the dry cleaning method, which is the
most common method today, when compared to washing?
Buğday, yabancı maddelerden ve tarımsal ilaç gibi atıklardan en etkili şekilde nasıl temizlenir ve ayıklanır? Özellikle günümüzde en yaygın yöntem olan kuru temizleme yöntemi,
yıkama yöntemiyle kıyaslandığında ne kadar başarılıdır?

Mustafa ÖZDEMİR
It is known that washing is the most effective way cleaning wheat of contaminants including foreign substances,
pesticides and nuclear fallout. Washing is also reported to
be the most effective method in sorting, elimination of contaminants and supply of tempering water.
However, due to environmental concerns and high costs,
we recommend using dry cleaning where it is not a must to
use washing, such as to eliminate excessive contamination.
This is because a dry cleaning unit that has been equipped
with an effective cleaning mechanization, diagram and “sorting-cleaning efficiency” can produce good results with less
damage to the environment and lower costs. Wet cleaning
systems can be recommended to small businesses which
do not cause environmental problems and in regions where
water resources are plenty and wheat is over-contaminated.

Buğdayın yabancı madde ve ilaçtan nükleer serpintiye
kadar karşılaşılan kirliliklerden arındırılmasında en etkili metodun yıkama olduğu bilinir. Ayırma ve kirliliklerin
uzaklaştırılmasında ve tav suyu verilmesinde, yıkamanın
en etkili metot olduğu bildirilmektedir.
Ancak çevre kirliliği, maliyetinin yüksekliği sebebi ile
aşırı kirlilik gibi, zaruriyetin olmadığı durumlarda kuru temizlemeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü iyi bir temizleme mekanizasyonu, diyagram ve “ayırma - temizleme etkinliği”
ile teçhiz edilmiş kuru temizleme ünitesi, yaş temizleme
kadar iyi, çevreci ve düşük maliyetli sonuç verebilir. Yaş
temizleme sistemleri, ancak çevre sorunlarının olmadığı
küçük işletmeler ile suyun çok bol, buğdayın ise çok kirli
olduğu bölgelere önerilebilir.

Hüsamettin Ali ÇAĞLAR
Debarking and peeling processes have been effective
in reducing the effects of agricultural pesticides. A debarker should be used during the tempering process of
the wheat. Dry cleaning method has achieved the same

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Kabuk soyucu ve peeling prosesleri, tarımsal ilaç
etkilerinin azaltılmasında etkili olmuştur. Buğday tavlama prosesi esnasında da kabuk soyucu kullanılmalıdır. Kuru temizleme yöntemi gelişen teknoloji ve ma-
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success as the washing method thanks to the developing technology and machinery. Furthermore, dry cleaning
has replaced washing as a more common method, due
to concerns of waste water and environmental pollution.

kinelerle yıkama yöntemindeki başarıyı yakalamıştır.
Ayrıca, atık su ve çevre kirliliği nedeniyle son yıllarda
yıkama yöntemi yerini kuru temizleme yöntemine bırakmıştır.

Mustafa KÖROĞLU
It is very brief and clear. Washing is one of the most effective cleaning methods. However, due to waste water
and the effects on the environment, the industry is shifting
towards the dry washing method.

Kısa ve net. Yıkama yöntemi, en etkili bir temizleme
yöntemlerindendir. Ama atık su ve çevreye olan etkilerinden dolayı kuru yıkama yöntemine bir geçiş söz konusudur.

EFFECT OF CLEANING AND SORTING ON QUALITY
TEMİZLEME VE AYIKLAMANIN KALİTEYE ETKİSİ
What can you say on the effects of cleaning and sorting on the quality of flour? What percentage of achieving good quality in flour depends on the cleaning and sorting process of
the wheat? What is the role of cleaning and sorting departments in a milling facility?
Temizleme ve ayıklama işlemlerinin un kalitesi üzerindeki etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Unda iyi kalite yakalamanın yüzde kaçlık bir bölümü, buğdayın temizlenme
ve ayıklama aşamasına bağlıdır? Temizleme ve ayıklama bölümlerinin bir değirmen
işletmesindeki yeri nedir?

Mustafa ÖZDEMİR
Cleaning process aims to protect the milling equipment,
the quality of the milling products and the consumer health.
Foreign substance content and level of contamination in
the milled wheat batch are very important in achieving
good quality in flour. From this aspect, purchasing criteria
and diligence is paramount. The second issue is the cleaning system used in the facility and the diligence of the user
in cleaning. The consequences of a poor cleaning process
may go as far as the dinner table of consumers. Its level
of influencing quality is not less than 5%. Customer dissatisfaction may have consequences on the prestige of
the company, and the process may have different results
varying from a return request from the customer to withdrawal from the market. Cleaning process is a very important practice of hygiene and sanitation in a milling facility.
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Temizleme işlemi ile hem değirmen elemanları, hem
öğütme ürünlerinin kalitesi, hem de tüketici sağlığının
korunması amaçlanmaktadır. Unda kaliteyi yakalamada,
öğütülen buğday partisinin yabancı madde içeriği ile kirlilik derecesi çok önemlidir. Bu bakımdan satın alma kriterleri ve gösterilen özen çok önemlidir. İkinci husus ise
işletmenin kullandığı temizleme sistemi ve kullanıcının
temizleme ciddiyetidir. Kötü temizlemenin olumsuz etkisi tüketici sofrasına kadar uzar. Kaliteyi etkileme düzeyi
en azından % 5’tir. Oluşan müşteri memnuniyetsizliğinin
ucu açık olup itibara olumsuz yansımaları olur ve süreç
müşterinin “malı kaldırın” talebinden “piyasadan çekilme”
durumuna kadar uzanabilir. Temizleme işlemi, bir değirmencilik işletmesinde çok önemli bir hijyen ve sanitasyon
uygulamasıdır.

MILLER MAGAZINE
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Hüsamettin Ali ÇAĞLAR
Producing a good quality of flour relies on the effectiveness
of cleaning and sorting processes. Cleanliness of the wheat
that is transferred to the first grits roller directly influences colour and ash, which are critical quality characteristics. 60% of
achieving good quality in flour relies on the cleaning and sorting
processes of wheat. The importance of cleaning and sorting
divisions in a milling facility invaluable.

Kaliteli bir un üretiminin yapılması, temizleme ve ayıklama
işleminin verimliliğine bağlıdır. İlk kırma valsine iletilen buğdayın temizliği, direk olarak kritik un kalite karakteristikleri
olan renk ve külü etkiler. Unda iyi kalite yakalamanın yüzde
60’ı buğdayın temizlenme ve ayıklama aşamasına bağlıdır.
Temizleme ve ayıklama bölümlerinin bir değirmen işletmesindeki önemi paha biçilemezdir.

Mustafa KÖROĞLU
I cannot give you a percentage. However, as the waste
in wheat may lead to an increase of the amount of ash in
the flour, it may result in a significant deterioration in quality. Therefore, a facility cannot survive without a cleaning
division. The cleaning division plays a vital role.

Bir yüzde veremem. Ancak, buğday içerisindeki atıklar,
undaki külü arttıracağından, kalitede çok ciddi bir düşme
etkisi yapacaktır. Bundan dolayıdır ki fabrikalar temizleme
bölümsüz olamaz. Temizleme bölümünün rolüne gelince,
onsuz olmaz diyebilirim.

NEW GENERATION OF CLEANING AND SORTING TECHNOLOGIES
YENİ NESİL TEMİZLEME VE AYIKLAMA TEKNOLOJİLERİ
What are the technologies used in cleaning and sorting and what are the latest innovations in these technologies? What are the highlights of the new generation of wheat cleaning and sorting technologies?
Temizleme ve ayıklamada kullanılan teknolojiler ve bu teknolojilerdeki son yenilikler nelerdir? Yeni nesil buğday temizleme ve ayıklama teknolojilerinde öne çıkan özellikler nelerdir?

Mustafa ÖZDEMİR
In a cleaning process, the knowledge, use of technology
and an effective and efficient management of a facility are very
important. Starting from selection of raw materials during purchasing, taking necessary measures for storage according to
the issues identified, and transferring wholesome grain to the
tremie of the mill, in good condition and without contamination, are very important. The facility should be equipped with
cleaning methods to eliminate all foreign substances and contamination. The leading technological requirement and development of today is passing the goods received from the mill or
from the tremie at the entrance of the storage through high-capacity concentrated cleaning equipment, and using the impact
method during long-term storage, using colour sorters when
transferring the product to milling silos.

Temizleme işleminde işletmenin bilgi birikimi, teknoloji kullanımı ile etkin ve yetkin yönetim çok önemlidir.
Satın almada hammadde seçiminden başlayarak yapılacak tespitlere uygun depolama tedbirleriyle sağlam
taneyi değirmen tremisine, sağlam ve hastalıksız intikal
ettirmek çok önemlidir. İşletme tüm yabancı madde ve
kirlilikleri giderecek temizleme imkanlarına sahip olmalıdır. Değirmen veya depo girişinde tremiden alınan malın, yüksek kapasiteli kesif temizleme makinelerinden
geçirilmesi, uzun süreli depolamada entolasyon tekniğinin kullanılması, malın öğütme silolarına alınmasında
renk separatörlerinden faydalanılması günümüzün öne
çıkan teknolojik ihtiyaç ve gelişmeleridir.

Hüsamettin Ali ÇAĞLAR
Combined machinery has ensured more effective results and lower energy costs in cleaning and sorting.
Particularly in the recent years, quality has become uniform and efficiency been improved in classification and
cleaning-sorting processes by use of optical separators.
Furthermore, combined machinery and optical separators have helped to decrease operational costs.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Kombine makineler ile temizleme ve ayıklamada daha
efektif sonuçlar, daha düşük enerji tüketimleri sağlanmıştır. Özellikle son dönemlerde optik ayırıcıların kullanılması
ile sınıflandırma ve temizleme-ayıklama işleminde kalite
uniform hale gelmiş ve verimlilik en üst düzeye çıkmıştır.
Ayrıca, kombine makineler ve optik ayırıcılar, operasyonel
maliyetleri de düşürmede etkili olmuştur.
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Mustafa KÖROĞLU
I can say that colour sorters are the most recent innovation in cleaning and sorting. This technology helps to
sort grains by colour.

Temizleme ve ayıklamada en son yeniliğin color sorter
olduğunu söyleyebilirim. Bu da renge göre ayıklama yapmaktadır

CORRECT CHOICE OF TECHNOLOGY
TEKNOLOJİDE DOĞRU SEÇİM
What are the critical aspects to consider when choosing the technologies to be used in cleaning and sorting? What are the criteria to be used to choose the proper technology?
Temizleme ve ayıklamada kullanılan teknolojilerin seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Doğru teknoloji seçimi nasıl ya da hangi kriterler baz alınarak yapılmalıdır?

Mustafa ÖZDEMİR
In cleaning machinery, the capacity, efficiency, noiselessness,
small number of moving parts, lost energy requirements, minimum need and frequency of maintenance, an effective service
and positive references are important. To choose the correct
technology, it is important to actually talk to the manufacturers
of the equipment and the users who can be references. This is
important for manufacturers of the machinery as well as for the
industries that work with granular products like millers.

Temizleme makinelerinde kapasite, etkinlik, sessizlik,
hareketli parça azlığı, düşük enerji sarfiyatı, bakım ihtiyacı
ve sıklığının düşüklüğü, etkili servis ve olumlu referanslar çok önemlidir. Doğru teknoloji seçiminde hem makine
üreticileri hem de referans niteliğindeki kullanıcılarla birebir görüşmek önemlidir. Bu konu, makine üreticileri kadar
değirmenciler gibi diğer taneli ürünlerle çalışan sektörler
için de önemlidir.

Hüsamettin Ali ÇAĞLAR
Raw material and desired specifications for the finished
product are the fundamental criteria when choosing the technology to be used in cleaning and sorting. The machineryequipment should be selected on the basis of these specifications and capacity. Choosing the correct technology is also
proportionate to the product that is demanded by the market.

Temizleme ve ayıklamada kullanılan teknolojilerin seçiminde baz alınması gereken noktalar hammadde ve
istenilen son ürün özellikleridir. Bu özelliklere ve kapasiteye göre makine-ekipman seçimi yapılmalıdır. Doğru
teknoloji seçimi, aynı zamanda pazarda istenilen ürünle
orantılıdır.

Mustafa KÖROĞLU
The essential aspects to be considered when choosing cleaning and sorting technologies are the capacity,
the product itself, contamination level of the product and
the area in which the product will be used. The selection
should be based on these criteria.
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Kapasite, ürün, bu ürünün kirlilik oranı ve bu ürünün hangi amaçla kullanılacağı gibi faktörler temizleme ve ayıklama
teknolojilerinin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken öncelikli konulardır. Seçimlerin, bunlara göre yapılması gerekmektedir.
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EFFICIENT USE OF TECHNOLOGY
TEKNOLOJİYİ VERİMLİ KULLANMAK
What does “efficient use of technology” mean? How can we use cleaning and sorting
technologies more efficiently and what are the advantages of doing so?
Teknolojiyi verimli kullanmak nedir? Temizleme ve ayıklama teknolojileri nasıl daha verimli
kullanılabilir ve bunun avantajları nelerdir?

Mustafa ÖZDEMİR
If you aim to be successful in cleaning process, firstly
you should choose the correct cleaning machinery, and
secondly, you should use them efficiently. Our country has
achieved international level of quality in terms of production of technology and efficiency. To ensure efficient use,
users should comply with the user manual issued by the
manufacturer of the machinery, report any defect and malfunctions to the manufacturer and take corrective actions.
Returning the machinery would be the best option in case
of a defect. Users of machinery should closely monitor the
process flow, flow chart, flow rate and effectiveness, always
record their operations and follow the operation process.
The measures described above as well as an efficient management can only be achieved with institutional knowledge,
ability to access advanced information and employing qualified and skilled people who are able to use this technology.
These practices help to ensure proper use as well as hygienic quality. We can observe such diligence at mills who
have become a brand and have the ability to export.

Eğer temizleme işleminde başarılı olmak istiyorsanız,
ilk etap temizleme makinelerini iyi seçmeniz, ikinci aşama ise onları verimli kullanmanız gerekir. Teknoloji üretimi
ve verimlilik açısından ülkemiz uluslararası kalite düzeyine
ulaşmış durumdadır. Kullanıcıların, verimli kullanım için
makine üreticisinin hazırladığı kullanım kılavuzuna uyması,
kusur ve hataları üretici firma ile derhal paylaşıp düzeltici
işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Kusur bulunduğu durumlarda iade işlemi en uygun seçenektir. Makine kullanıcılarının, işlem türü ve ürün çeşidine göre makinelerin proses akışını, akış diyagramını, debi ve etkinlik kontrollerini
çok iyi yapması, kayıtlı çalışması ve işletim sürecini takip
etmesi gerekir. Yukarıdaki önerilerin yerine getirilmesi ve
etkin yönetim ise; ancak kurumsal bilgi birikimi, ileri bilgilere ulaşma yeteneği ve teknolojiyi kullanabilecek yetenekli ve yetişmiş elamanlarla sağlanabilir. Bu uygulamalar
hem kullanım hem de hijyenik kaliteyi beraberinde getirir.
Markalaşmış ve ihracat şansını kullanan değirmenlerimizde bu titizliği görebiliyoruz.

Hüsamettin Ali ÇAĞLAR
Efficient use of technology
is, firstly, choosing the correct
machinery and equipment.
Machinery/equipment may be
selected on the basis of the
contaminants in the raw material. Thus, through selection of
proper machinery, technology
can be used more efficiently.
Particularly with the introduction of new combined machinery, the advantages offered by
less propulsion systems ensure
lower energy consumption.
Thanks to the compact design
used in combined machinery,
maintenance and machine
cleaning processes take less
time, and interruptions in the
production process are less.
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Teknolojiyi verimli kullanmak, öncelikle doğru makine ve ekipman seçiminin
yapılmasıdır. Hammaddenin
içinde bulunan kirliliklere göre
makine - ekipman seçimi
yapılabilir. Bu sayede doğru makine seçimi ile birlikte
teknoloji daha verimli kullanılabilir. Özellikle yeni kombine
makineler sayesinde, daha
az tahrik sisteminin verdiği
avantajla daha düşük enerji
tüketimleri
sağlanabilmektedir. Kombine makinelerin
kompakt dizaynı sayesinde
de bakım ve makine temizleme işlemi daha kısa sürdüğü
için üretimdeki duraklama da
azaltılmaktadır.
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EXPECTATIONS OF MILLERS
DEĞİRMENCİLERİN BEKLENTİLERİ
What are the expectations of today’s millers concerning cleaning technologies? Can you
share your ideas on the basis of the demands you receive?
Günümüzde değirmencilerin temizleme teknolojileriyle ilgili beklentileri nelerdir? Size gelen talepler üzerinden bu konuyu değerlendirebilir misiniz?

Mustafa ÖZDEMİR
Concerning cleaning of wheat, the most common demand
received by machinery manufacturers and diagram experts is
user-friendliness. Furthermore, machinery with high cleaning
efficiency, with multi-directional effect in low numbers, with
low costs of mechanization, and with low costs of production, operation and maintenance in the mill are on demand.
The demands vary by domestic and foreign customers, by
the type of grain to be milled, by the size of the milling facilities
and by the addressed industries. Furthermore, it varies from
washing or dry systems to equipments with 3-5 machines or
20 machines. The demands of the mills that produce luxury
flour and semolina are more comprehensive and they invest
more on high-end technologies. Our company and team
considers all demands with the possible alternatives and provide information to our customers accordingly.

Buğdayın temizlenmesinde makine imalatçıları ve diyagramcılara gelen taleplerin başında kullanım kolaylığı
yer almaktadır. Bunun yanında temizleme etkinliği yüksek; düşük sayıda, çok yönlü etkili olan; mekanizasyon
maliyeti düşük ve değirmende üretim, işletim ve bakım
masrafları düşük temizleme makineleri talep edilmektedir. Talepler, iç ve dış kaynaklı oluşuna, öğütülecek tahıl
çeşidine, değirmen işletmelerinin büyüklüğüne ve hitap
ettiği sektörlere göre farklılık gösteriyor. Ayrıca talepler
yıkamalı olandan kuru sisteme, 3-5 makineli olandan 20
makineli olana kadar değişiyor. Lüks una çalışan değirmenlerin ve irmik değirmenlerinin talepleri, daha kapsamlı ve yatırımı daha yüksek teknolojilere kayıyor. Firma
ve ekibimiz olarak tüm talepleri alternatifleri ile değerlendiriyor, bilgilendiriyoruz.

Hüsamettin Ali ÇAĞLAR
The expectations of millers can be summarized as
combined machines that take up less space, consume
less energy, and have less operational costs. This is because in today’s technology, manufacturing takes place
in smaller areas and with less energy consumption.

Değirmencilerin beklentilerini daha az yer kaplayan ve
daha az enerji tüketen, daha düşük operasyonel maliyetleri
olan kombine makineler kullanmak olarak özetleyebiliriz.
Çünkü günümüz teknolojisinde daha düşük metrekarelerde ve enerji tüketimlerinde üretimler yapılmaktadır.

Mustafa KÖROĞLU
Millers often demand more combined machinery. In
addition to that, machinery that operate on different criteria than the existing machinery are also demanded.
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Talepleri genellikle daha kombine makineler oluşturmaktadır. Buna ilave olarak şimdiki makinelerin dışında, başka kriterleri referans alarak çalışan makineler de talepler arasında.
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Finally, is there anything you would like to add?
Son olarak neler eklemek istersiniz?

Mustafa ÖZDEMİR
After all, cleaning process cover all using processes of
milling products, including marketing and consumption
type. It may also result in irremediable loss of prestige.
Sanitation is the first and most important step in practices
in milling. Lack of sanitation may pose dangers for human
health, which may go as far as death, as well as it effects
on quality and efficiency. Our millers should always follow
the criteria for production quality, efficiency and sanitation, starting from selection of cleaning machinery and
diagrams to production and operation costs, and should
handle construction and operation processes in line with
scientific facts and with skilled employees. At İmaş Corp.,
we wish all millers and our colleagues an efficient, profitable, fruitful services that will benefit our country.
Sonuç olarak temizleme işlemi, öğütme ürünlerinin pazarlama ve tüketim şekli dâhil tüm kullanım süreçlerini kapsar.
Hatta işletmeleri, geri dönüşü olmayan itibar kaybı süreçlerine kadar sürükleyebilir. Değirmencilikte sanitasyon uygulamalarının ilk ve en önemli basamağıdır. Sanitasyon eksikliği,
kalite ve verimliliğin ötesinde, insan sağlığı bakımından ölüme varan tehlikelere yol açabilir. Değirmencilerimiz, temizleme sistemi için makine seçiminden uygulanan diyagrama;
üretimden işletim masraflarına varıncaya kadar; üretim kalitesi, verimliliği ve sanitasyon kriterlerini dikkate almalı, inşa
ve yürütme işlerini, bilimselliğe uygun şekilde yetenekli elemanlar ile sürdürmelidir. İmaş A.Ş. olarak tüm değirmencilere ve tüm meslektaşlarımıza; verimli, kazançlı, bereketli,
ülkemize yararlı ve hayırlı hizmetler temenni ediyoruz.

Hüsamettin Ali ÇAĞLAR
Before processing the wheat all foreign substances and other contaminants remaining from storage, shipping or harvesting processes should be eliminated. Cleaning these foreign
substances and contaminants helps to decrease the amount
of ash and number of spects, and ensure a good quality of
product by determining the values for colour and taste. Furthermore, the level of wear and tear in the machinery can be
decreased, which ensures a long life of the equipment.
Buğdayın işlenmesinden önce depolamadan, nakliyeden
veya hasattan kalan tüm yabancı materyaller ve diğer kirlilikler buğdaydan temizlenmelidir. Bu yabancı materyal ve
kirliliklerin temizlenmesi, kül miktarının ve spekt sayısının
düşmesini, renk ve tat değerlerinin saptanmasıyla beraber
kaliteli bir son ürünün ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu sayede makinelerdeki aşınma seviyesi aşağı düşürülerek makine ömürleri de arttırılmış olmaktadır.
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CEREALS:
A RESOURCE TO
BE MANAGED

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

TAHILLAR: YÖNETİLMESİ
GEREKEN BİR KAYNAK
In Massa Marittima, Tuscany, the conference “Cereals: a resource to be managed” was held,
organised by OCRIM. Dr. Simona Digiuni, an agricultural biotechnologist, mainly regarded the
management of cereal contamination, which can be a result of several different factors. The biotechnology expert listed all the causes of contamination clearly and in detail, and then illustrated
the measures to be taken.
Ocrim S.p.A., Ulusal Faal Çiftçiler Konfederasyonu’nun desteğiyle 27 Haziran 2016 tarihinde
Toskana, Massa Marittima’da “Tahıllar: Yönetilmesi Gereken Bir Kaynak” başlıklı bir konferans
düzenledi. Bir zirai biyoteknoloji uzmanı olan Dr. Simona Digiuni, konferansta yaptığı konuşmada,
temel olarak bazı farklı etmenlerin sonucunda ortaya çıkan tahıl kontaminasyonunun yönetimine
odaklandı. Biyoteknoloji uzmanı, kontaminasyonun tüm nedenlerini açık ve ayrıntılı bir şekilde anlattıktan sonra alınması gereken önlemleri açıkladı.
The 27th of June 2016 was an important day for those
who focus their production business on cereals, but also
for those who simply see cereals as a raw material that is
precious or essential for nutrition. In fact, in Massa Marittima in Tuscany, the conference “Cereals: a resource to
be managed” was held, organised by OCRIM S.p.A., offering the knowledge and skills of its experts, in collaboration with Bonifiche Ferraresi S.p.A., a leading agricultural and agri-food company, with the support of National
Confederation of Active Farmers.
During the conference, the experts regarded the quality
issue, the problems of cereals industry and the precautions to take before and after process for receiving healthy
and well-processed products. The first speech, made by
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Üretimde tahıllara odaklamak isteyenler için de, tahılları sadece değerli veya beslenme için gerekli bir hammadde olarak görenler için de 27 Haziran 2016 önemli
bir gündü. OCRIM S.p.A. tarafından, Ulusal Faal Çiftçiler
Konfederasyonu’nun desteği ve önde gelen tarım ve zirai
gıda ürünleri şirketi Bonifiche Ferraresi S.p.A.’nın işbirliği
ile Toskana, Massa Marittima’da uzmanların bilgilerini ve
becerilerini sunduğu “Tahıllar: Yönetilmesi Gereken Bir
Kaynak” başlıklı konferans düzenlendi.
Konferansta uzmanlar, hem kaliteden hem de tahıl sektörüyle ilgili sorunlardan, sağlıklı ve düzgün işlenmiş bir
ürün elde etmek için işlem öncesinde ve sonrasında alınacak önlemlerden bahsetti. Bitki araştırmalarında uluslararası deneyime sahip bir zirai biyoteknoloji uzmanı olan
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Dr. Simona Digiuni, an agricultural biotechnologist with international experience in the field of plant research, mainly
regarded the management of cereal contamination, which
can be a result of several different factors. The biotechnology expert listed all the causes of contamination clearly
and in detail, and then illustrated the measures to be taken.
Explaining that in order to allow cereals to reach the processing stage in optimal condition, they must be monitored
since the cultivation phase, Dr. Digiuni also stated: “It is crucial for heavy metals not to be present in high amounts in soil,
since they are usually also present in the water used for irrigation. Over the last few decades, urbanisation has certainly
favoured the excessive increase in heavy metal traces also
in rainwater, which therefore contaminates the soil in which
plants are grown and, as a result, also contaminates crops.”

Dr. Simona Digiuni, konuşmasında, temel olarak bazı farklı
etmenlerin sonucunda ortaya çıkan tahıl kontaminasyonunun yönetimine odaklanıldı. Biyoteknoloji uzmanı, kontaminasyonun tüm nedenlerini açık ve ayrıntılı bir şekilde
anlattıktan sonra alınması gereken önlemleri açıkladı.
Tahılların işleme aşamasına en iyi durumda ulaşması
için, ekim aşamasından itibaren takip edilmeleri gerektiğini söyleyen Dr. Digiuni, şunları aktardı: “Toprakta ağır
metallerin yüksek miktarlarda olmaması önemli zira bunlar genellikle sulama için kullanılan sularda da bulunuyor.
Son birkaç on yılda kentleşme, yağmur sularında da ağır
metal kalıntılarında ciddi bir artışa neden oldu; bu da bitkilerin yetiştirildiği toprağın ve sonuçta ürünlerin kontamine olmasına yol açtı.”

ZARARLILARIN ENTEGRE YÖNETİMİ
INTEGRATED PEST MANAGEMENT
Simona Digiuni presented the issue of fungi, which produce
mycotoxins, explaining how dangerous they are due to thermal stability, which allows them to survive heat treatments.
She added: “The presence of mycotoxins can generate contaminant microenvironments also during the storage phase,
with the risk of contaminating the entire product batch. Plant
protection products (useful to fight diseases, insects, fungi
and bacteria, weeds harmful for cultivation, etc.) and fertilisers are other contaminants for soil and/or crop plantations.
Their use is considered to be vital, but exceeding the doses
permitted by law can be extremely damaging. Luckily, over
the last few years, there has been a growing tendency to
focus on integrated pest management, instead of just using chemicals, a solution also seen as the most convenient.
However, it certainly involves more patience, since it requires
greater attention and provides slower results.”
Simona Digiuni points out that it is therefore crucial to
carry out monitoring based on the restrictions imposed by
regulations and/or laws regarding the presence of heavy
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Simona Digiuni, mikotoksinleri üreten mantar sorununa
değindi ve mikotoksinlerin ısıyla ıslahını engelleyen termal stabilite nedeniyle bunların ne kadar tehlikeli olduğunu açıkladı ve ekledi: “Mikotoksinlerin varlığı, depolama
aşamasında da kontamine mikro-ortamların oluşmasına
neden olabilir ve bütün ürün serisinin kontamine olması
riskini beraberinde getirir. Bitki koruyucu ürünler (hastalıklarla, böceklerle, mantar ve bakterilerle, ekine zarar veren
otlarla, vb. mücadelede faydalı olan ürünler) ve gübreler,
toprak ve/veya ekili alanlar için diğer kirletici etkenlerdir.
Bunların kullanımı hayati önemde olarak görülür ancak yasalarda izin verilen miktarların aşılması son derece zararlı
olabilir. Neyse ki son birkaç yılda, sadece kimyasalların
kullanılması yerine, en uygun çözüm olarak görülen zararlıların entegre yönetimine odaklanma yönünde bir eğilim
var. Ne var ki bu daha fazla sabır gerektiriyor çünkü daha
fazla özen istiyor ve sonuçlar daha yavaş elde ediliyor.”
Simona Digiuni, bu nedenle toprakta ağır metallerin
varlığı konusundaki düzenleme ve/veya yasaların getirdiği sınırlamaların ve ürünleri desteklemenin bir yolu olarak
etki gösteren ancak toprak ve bitkiler açısından
ve bunun sonucunda insan ve hayvan sağlığı
açısından tehdit oluşturan maddelerin kullanımının takip edilmesinin önemli olduğunu söylüyor. Nitekim birçok kalp-damar hastalığının,
hormon bozukluğunun ve bağışıklık sistemi
hastalığının, bitkilerde aşırı madde kullanılması
veya gıdada ve suda ağır metallerin bulunması
sonucu sağlıksız beslenmeden kaynaklandığı
bilimsel olarak gözlemlenmiştir. Dahası, biyoteknoloji uzmanı, ürünlerin saklandığı ortamlarda nemin ve ürünün kendisinin kontrolünden,
halihazırda kontamine olmuş ürün kısımlarının
belirlenmesi ve giderilmesinden başlayarak
temizleme ve dekortikasyon aşamasına kadar
tam ürün takibini sağlamak için önlemlerin alın-
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metals in soil or the use of substances
that act as a means of support for crops,
which, however, pose a threat to the soil
and plants and, consequently, also to
human and animal health. In fact, it has
been scientifically observed that many
cardiovascular diseases, hormonal disorders and autoimmune diseases are
the result of unhealthy nutrition due to
the excessive use of substances present
on/in plants or the substantial presence
of heavy metal traces in food and water. Moreover, the biotechnology expert
states that it is absolutely necessary to
take measures to ensure full product
monitoring, starting from humidity control in the environments where products
are stored and of products themselves,
the identification and removal of product parts that are already contaminated,
through to the cleaning and decortication stage.

SOLUTIONS
FOR CEREAL CONTAMINATION
Following the speech by Simona
Digiuni, the director of the technology office of OCRIM,
Marco Galli, took the floor. The OCRIM expert also focused his speech and discussion on the issues of cereal
contamination and provided technical answers so that,
given his field of specialisation, he could suggest solutions to complete the scientific context that was previously illustrated.
Marco Galli started out by saying that “any cereal processing stage must be based on effective and efficient
cleaning prior to the following processing stage. This
also applies to storage and various special processes.”
By means of a pragmatic speech, the OCRIM expert explained what strategies are to be adopted, as well as all
the processes and machinery to be used in order to obtain wholesome products. For Galli, to begin with, it is essential to carry out an accurate selection and, foremost,
to separate physical impurities according to size and
weight difference, using machinery specifically designed
for the pre-cleaning and cleaning line.
Marco Galli stated that “during the selection stage,
classification, in the sense of compliance with specific
parameterisation established in advance, plays a fundamental role. We can thus gather that seeds, in addition to having to be “purified” as much as possible from
contaminants, must also comply with the characteristics
established to begin with: weight, size and shape, length
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masının kesinlikle gerekli olduğunu belirtiyor.

TAHILLARDA KONTAMİNASYON
İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİ
Simona Digiuni’nin konuşmasının ardından, OCRIM
teknoloji ofisi direktörü Marco Galli sözü aldı. OCRIM
uzmanı da, konuşmasında ve tartışmada tahıllarda kontaminasyon konusuna odaklandı ve uzmanlık alanı göz
önünde tutulduğunda, daha önce sunulan bilimsel çerçeveyi tamamlamak için çözüm önerilerinde bulunmak
amacıyla teknik yanıtlar verdi.
Marco Galli, söze başlarken, “Tüm tahıl işleme aşamaları, sonraki işleme aşamasından öncede etkili ve verimli
bir temizlik prensibine göre yapılmalıdır. Bu, depolama
ve farklı özel işlemler için de geçerlidir.” dedi. OCRIM uzmanı, pragmatik bir konuşma yaparak, hangi stratejilerin
benimsenmesi gerektiğini ve sağlıklı ürünler elde etmek
için hangi işlem ve makinelerin kullanılması gerektiğini
açıkladı. Galli’ye göre ilk olarak, doğru bir seçim yapmak
ve daha da önemlisi, ön temizlik ve temizlik hattı için özel
olarak tasarlanmış makineler kullanarak, büyüklük ve
ağırlık farklarına göre fiziksel kirleticileri ayırmak gerekir.
Marco Galli, “Seçim aşamasında, önceden belirlenmiş
özel parametrelere uygun olması anlamında sınıflandırma
temel bir role sahiptir.” dedi. Bu şekilde, tohumların, kirleticilerden olabildiğince “ayrıştırılması” gerekliliğine ilave
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and/or diameter, density. The expert then listed all the
machinery required for this kind of operation, explaining
their use and functionality.

NEW TRENDS
Afterwards, he discussed the theme of new trends,
which he has also addressed in other major conferences
and with different audiences and interlocutors. He also
pointed out that obtaining wholesome products goes
hand in hand with the behaviour of today’s consumers,
who are increasingly aware and demanding. The OCRIM
expert said that “one of the key aspects of new trends is
the fight against chemical and biological contaminants
in cereals, since standards are becoming increasingly
stricter throughout the production chain and consumers
are more and more attentive to such aspects.” Galli also
stressed the fact that it is impossible to fully eliminate
the problem of contaminants, even if technology has indeed come a long way. However, what is possible, or
even necessary, is adequate and accurate management
and/or monitoring to reduce negative impacts on the
entire production chain to a minimum. In this respect,
he also showed and illustrated several innovative machines, which, during processing, involve grain “purification” stages.

“20% OF CEREAL PRODUCTION
GOES TO WASTE”
Subsequently, Marco Galli focused on cereal storage
stages and the silos environment, stating an important
truth: “the latest estimates indicate that about 20% of the
world’s cereal production goes to waste and/or is damaged due to inadequate storage systems.” The OCRIM
expert maintains that, in order to avoid such waste, we
need to define in advance the various operation cycles and
their simultaneity. “The number and size of individual silos
is also essential to ensure the sorting of products divided
into equal batches,” Marco Galli continues. He also adds
that “it is important to keep temperatures constant and
monitored, so that the humidity content does not rise, thus
producing microenvironments that may favour an increase
in contamination.” According to the studies and research
carried out by the OCRIM team, a partial solution to this issue could be achieved through several measures: a proper
cereal handling method, memorisation of cycles for each
type of product stored, prevention of emergencies, realtime management of the quantities contained in each silo
and of the simultaneous storage of different products and,
finally, historical traceability of the temperatures reached
for each cereal batch during its storage. Marco Galli later
discussed several key solutions guaranteed thanks to the
automation system offered by OCRIM, which stems from a
study and research on the proper, simplified management
of a storage silo.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

olarak, başlangıçta belirlenen özelliklere uygun olmasını
da sağlarız: ağırlık, büyüklük ve şekil, uzunluk ve/veya
çap, yoğunluk. Uzman daha sonra, bu tür operasyonlar
için gerekli makineleri sıraladı ve bunların kullanımını ve
işlevlerini açıkladı.

YENİ TRENDLER
Daha sonra diğer önemli konferanslarda ve farklı dinleyiciler ve konuşmacılarla değerlendirdiği “yeni trendler”
temasına değinen Galli, ayrıca, sağlıklı ürünler elde etmenin, bugün giderek daha farkındalık sahibi ve talepkar hale gelen tüketicilerin davranışına da bağlı olduğunu
söyledi. OCRIM uzmanı, “Yeni trendlerde kilit unsurlardan
birisi, tahıllarda kimyasal ve biyolojik kirleticilere karşı mücadeledir. Zira üretim zinciri boyunca standartlar giderek
katılaşıyor ve tüketiciler giderek bu hususlara daha fazla
dikkat ediyor.” dedi. Galli, aynı zamanda, teknoloji çok
yol kat etmiş olsa bile, kirletici sorununu tamamen ortadan kaldırmanın imkansız olduğunu vurguladı. Ancak,
mümkün ve hatta gerekli olan şey, tüm ürün zincirindeki
olumsuz etkileri en aza indirmek için yeterli ve doğru bir
üretim ve/veya takip sürecidir. Bu açıdan, Galli, işleme sırasında tahıl “ayrıştırma” aşamalarını içeren bazı yenilikçi
makineleri gösterdi ve açıkladı.

“TAHIL ÜRETİMİNİN YAKLAŞIK
% 20’Sİ ÇÖPE GİDİYOR”
Marco Galli daha sonra tahıl depolama aşamalarına ve
silolardaki ortamlara odaklanarak önemli bir gerçeği dile
getirdi: “En son tahminlere göre dünyadaki tahıl üretiminin yaklaşık % 20’si çöpe gidiyor ve/veya yetersiz depolama sistemleri nedeniyle zarar görüyor.” OCRIM uzmanı,
bu israfın önlenmesi için çeşitli operasyon döngülerinin
önceden tanımlanması ve bunların eşzamanlı olmasını
sağlamak gerektiğini savunuyor. Marco Galli, “Ürünlerin
eşit serilere ayılmasını sağlamak için siloların sayısı ve tek
tek büyüklükleri de çok önemli.” diyor ve devam ediyor:
“Nem içeriğinin yükselip kontaminasyonun artışına neden olacak mikro-ortamlar üretmemesi için sıcaklıkların
sabit tutulması ve takip edilmesi önemlidir.”
OCRIM ekibi tarafından yapılan çalışmalara ve araştırmalara göre, birkaç önlemle bu meseleye kısmi bir
çözüm bulunabilir: doğru bir tahıl idare yöntemi, depolanan her bir ürün türü için döngülerin ezberlenmesi, acil
durumların önlenmesi, her siloda yer alan miktarların ve
farklı ürünlerin eşzamanlı depolamasının gerçek zamanlı
olarak yönetilmesi ve son olarak her bir tahıl serisi için
depolama sırasında ulaşılan sıcaklıkların tarihsel olarak
izlenmesi… Marco Galli daha sonra OCRIM tarafından,
bir depolama silosunun düzgün, sadeleştirilmiş yönetimi
üzerine yapılan bir çalışma ve araştırma sonucunda sunulan otomasyon sistemi sayesinde sağlanan bazı kilit
çözümleri anlattı.
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GRAIN CLEANING
PROCESS PRIOR
TO GRINDING
..................................................................

ÖĞÜTME ÖNCESİ TAHIL
TEMİZLEME PROSESİ

Ömer Şerif GÜLTAY
Plant Conservation Department, Faculty of Agriculture, Tokat Osman Gazi University
Tokat Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
ahurmakabaan@hotmail.com

"Combined elements of grease, humidity and organic/non-organic residues will shortly result heating, escalation, burning and vermination. Such problems will reduce the wheat quality significantly,
causing damage to the business."
“Yağ, rutubet, canlı ve cansız kalıntılar gibi unsurların bir araya gelmesi ile kısa sürede silo içinde
ısınma, kızışma, yanma ve bitlenme meydana gelecektir. Bu olumsuzluklar da buğday kalitesini ciddi
oranda düşürerek işletmeyi zarara uğratacaktır.”
The wheat is subjected to a precise and rigorous cleaning process of three stages prior to grinding process at
flour factories, in order to eliminate waste and foreign bodies. Wheat cleaning prior to grinding can be categorized
under three headings as follows: 1. Preliminary Cleaning,
Classification and Storage; 2. Final Cleaning, Blending and
Conditioning; 3. Preparation Prior to Grinding

1. PRELIMINARY CLEANING
In case of failure to perform an effective and detailed
fight against weed on wheat fields, weed seeds (mustard,
vicia sativa, wild oat, Italian rye, corn cockle, goatgrass,
coontail, cheat grass, coralroot, cephalaria syriaca and
elymus) as well as their stems, hay and waste are mixed
with wheat. Moreover, if the humidity of the air is high
when harvesting the wheat or if it is harvested early in the
morning, it is inevitable that the harvested wheat will contain hay, waste and husk at amounts many times more
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Un fabrikalarında öğütme prosesinden önce buğday
üç aşamada hassas ve titiz bir temizliğe tabii tutularak
çöplerden ve yabancı maddelerden arındırılır. Öğütme
öncesi buğday temizliğini 1. Ön Temizleme, Sınıflandırma ve Stoklama; 2. Nihai Temizlik, Paçallama ve Tavlama; 3. Öğütme Öncesi Hazırlık olmak üzere üç başlık
altında toplayabiliriz.

1. ÖN TEMİZLEME
Buğday tarlalarında yabancı ot mücadelesi etkili ve detaylı bir şekilde yapılmazsa hasat yapılırken yabancı ot
tohumları (hardal, fiğ, yabani yulaf, delice, karamuk, sakal
otu, tilki kuyruğu, püsküllü çayır, yabani tere, pelemir ve
yaban arpası) ile bunlara ait sap, saman ve çöpler buğdaya karışır. Ayrıca buğday hasadı yapılırken havadaki nem
oranı yüksekse veya sabahın erken saatlerinde hasat yapılmışsa, gece düşen çiğden, yani kırağıdan dolayı biçerdöverler buğdayı başaktan tamamen ayıramayacağından
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the required amount as the combine harvester will fail to
separate the wheat from its ear completely due to dew,
or hoarfrost, formed at night. Both weed seeds and their
husks, hay and waste and the husk, hay and waste in the
wheat as well as wheatworms like eurygaster, and even
insects and insect residues including grasshoppers and
snails must be wiped out before storing wheat in silos.

hasat yapılan buğdayın içinde olması gereken miktarın
kat ve kat üzerinde saman, çöp ve kavuz olması kaçınılmazdır. Gerek yabancı ot tohumları ve bu otlara ait kavuz,
saman ve çöpler, gerekse buğdaya ait kavuz, saman ve
çöpler ile buğday zararlıları olan süne, kımıl, hatta çekirge
ve salyangoz gibi böcek ve böcek kalıntılar temizlendikten sonra buğdayın silolarda stoklanması gerekir.

Why is it important to perform an excellent and precise preliminary cleaning?
The high oil and humidity content of such weed seeds
and the highly humid husks, hays and waste of such
seeds as well as the high humidity content of hay, waste
and husk of wheat pose a danger for the wheat. It is very
likely that the organic/non-organic insect residues carried
into the crop from the fields by the combine harvester
will come together and form clusters inside the silo when
transferring the wheat into silos. Combined elements of
grease, humidity and organic/non-organic residues will
shortly result heating, escalation, burning and vermination Such problems will reduce the wheat quality significantly, causing damage to the business.

Çok iyi ve hassas bir ön temizleme neden önemlidir?
Sözünü ettiğimiz yabancı ot tohumlarının yüksek miktarda yağ ve rutubet ihtiva etmeleri, yine bu tohumlara ait
kavuz, saman ve çöplerin aşırı rutubetli olması, aynı şekilde
buğdaya ait saman, çöp ve kavuzların da yüksek rutubet
ihtiva etmesi buğday için tehlike oluşturmaktadır. Hasat sırasında biçerdöverin tarladan mahsulün içine taşımış olduğu canlı veya cansız böcek kalıntılarının, buğdayın silolara
alınma safhasında silo içinde bir araya gelme ve kümelenme olasılığı çok yüksektir. Yağ, rutubet, canlı ve cansız kalıntılar gibi unsurların bir araya gelmesi ile kısa sürede silo
içinde ısınma, kızışma, yanma ve bitlenme meydana gelecektir. Bu olumsuzluklar da buğday kalitesini ciddi oranda
düşürerek işletmeyi zarara uğratacaktır.

Another important aspect is that when the wheat not
subjected to good preliminary cleaning is being taken
from the silos to be processed, such foreign bodies will
cause obstruction in wet scales and blending equipment,
resulting in serious fluctuations in production spectra.
Production spectra will vary since the fluidity of the wheat
will be different depending on whether it has undergone
a good or poor preliminary cleaning process.

Bir diğer önemli husus ise şudur; ön temizlemesi iyi yapılmayan buğdaylar, işlenmek üzere silolardan alınırken
söz konusu yabancı maddeler, akar kantarlar ile paçal
makinelerinde tıkanmalara sebep olmakta, bu yüzden
üretim spektlerinde ciddi dalgalanmalara neden olmaktadırlar. Hatta ön temizlemede iyi temizlenmiş bir buğday ile
vasat temizlenmiş buğdayın akışkanlığı aynı olmayacağından üretim spektleri değişiklik gösterecektir.
Ön temizlemede kullanılan ana makine çöp sasörüdür. Çöp sasörünün birkaç
modeli vardır. Son yıllarda
makine üreticileri yüksek
kapasiteli kombine modeller
geliştirerek
sektörümüzün
hizmetine sundular. Nedendir bilinmez, hem makine
üreticileri hem de işletmeciler ön temizleme makinelerinde kapasiteyi ön plana çıkardılar. Hal böyle olunca da
temizlik ve dane kaybı ikinci
planda kaldı. Halbuki makine
üreticilerinden şunu beklerdik ve bekliyoruz: “sıfır dane
kaybı ile maksimum 0.3 ile
0.5 yabancı madde içeren
bir ön temizleme taahhüdü
ve garantisi...”. Makine üreticileri temizlik ve dane kaybını
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The main equipment used for preliminary cleaning is
waste purifier. The waste purifier comes with several models. Recently, the machine manufacturers developed highcapacity combined models and offered them to the service of our industry. For some reason, both the machine
manufacturers and operators have given priority to capacity
in preliminary cleaning machines. Therefore, cleaning and
grain loss were pushed in the background. However, we
would expect and continue to expect from machine manufacturers the following: "commitment and warranty for a
preliminary cleaning with zero grain loss and maximum 0.3
to 0.5 foreign bodies..." If machine manufacturers highlight
cleaning and grain loss by pushing capacity in the background, we could handle elimination of foreign materials
from wheat right at the beginning of the process which the
preliminary process. You can be confident about that.
Maximum grain loss of 0.5% represents a serious
figure for a business processing an annual amount of
100,000 wheat. Unfortunately, the finest quality and fertile grains are lost particularly in the waste purifier as well
as other equipment in the cleaning group. We must act
consciously by considering the impact of such loss on
the business and national income.

2. FINAL CLEANING, BLENDING
AND CONDITIONING
Wheat that is classified after the preliminary cleaning
and stored by its type, color, humidity and spectrum values, is taken from the silos through blending based on
the purpose of production to be transferred to the process for detailed cleaning. Wheat is then subjected to a
detailed cleaning and conditioning process by passing
through 10 separate machines in the cleaning and conditioning group.
Main machines within the cleaning group are as follows:
1. Dry peeler
2. Waste purifier
3. Classifying destoner (combined separator)
4. Trieur (seed and barley trieur)
5. Color-sensitive cleaning equipment SORTEKS or
equivalent
6. Condensing forced heating equipment
7. Transfer forced heating equipment
8. Elevators-spiral screws
9. Aspirators
10. Aspiration and filter system
Wheat is first run through the dry peeler or any equivalent
equipment to ensure the grains hidden in the husk are removed. At the same time, the wheat is compressed to special peeler strings by using conveyor pallets to be cleaned
by rasping. Then it is run through the waste purifier with
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ön plana çıkartarak kapasiteyi arka plana aldıkları zaman,
buğdayın yabancı maddeden arındırılmasını daha işin başında, ön temizlemede hal etmiş olacağız. Bundan emin
olabilirsiniz.
Maksimum % 0.5’lik bir dane kaybı, yılda 100.000 ton
buğday işleyen bir işletmede ciddi bir rakam oluşturmaktadır. Maalesef en kaliteli ve verimli tanelerin kayıp noktaları, başta çöp sasörleri olmak üzere temizleme gurubundaki diğer makinelerdir. Söz konusu kaybın işletme
ve milli gelire etkisini düşünerek bilinçli hareket etmek
zorundayız.

2. NİHAİ TEMİZLEME PAÇALLAMA
VE TAVLAMA
Ön temizlemeden geçirilerek sınıflandırılan; cinsine,
rengine, rutubetine ve spekt değerlerine göre stoklanan
buğdaylar, üretim amacına uygun şekilde paçallanarak silolardan alınır, detaylı temizleme yapılacak prosese taşınır.
Buğday burada, yıkama ve tavlama grubunda bulunan 10
makineden ayrı ayrı geçilerek detaylı temizlik ve tavlama
işlemine tabi tutulur.
Temizleme gurubunu oluşturan ana makineler şunlardır:
1. Kuru kabuk soyucu
2. Çöp sasörü
3. Sınıflandırıcı taş ayırma makinesi (kombi separatör)
4. Triyör (tohum ve arpa tiriyörü)
5. Renge duyarlı temizleme makinesi SORTEKS veya muadili makine
6. Yoğuşmalı cebri tav makinesi
7. Aktarma cebri tav makinesi
8. Elevatörler- helezon vidalar
9. Aspiratörler
10. Aspirasyon ve filitre sistemi
Buğday önce kuru kabuk soyucudan veya muadili makineden geçirilerek, kavuz içindeki saklı tanelerin çıkması
sağlanır. Aynı zamanda buğday, götürücü paletlerin yardımıyla özel kabuk soyucu tellerine sıkıştırılır ve böylece
törpülenerek temizlenir. Ardından hassas temizleme kabiliyetine sahip çöp sasöründen geçirilerek sap, saman,
kavuz, ufak ot tohumları ile ince, kırık ve cılız taneler ayrılır.
Buradan sınıflandırıcı taş ayırma makinesinden (kombi separatör) geçirilerek; buğdaydan ağır ve buğdaydan hafif
olan taş, metal, cam, çöp ve yabancı ot tohumu gibi istenmeyen maddeler ayıklanır. İsteğe bağlı olarak bu makine zayıf ve nişasta oranı yüksek unsu taneleri ayırarak
buğdayı sınıflandırabilir. Özel amaçlı üretimlerde sınıflandırma gerekli olabilir.
Bundan sonra buğday triyörlerden geçirilerek buğdayın
içindeki çeşitli kalibredeki yuvarlak ot tohumu, kırık tane
ile arpa, çavdar ve yabani yulaflar alınır. Buğday tavlanma-
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sensitive cleaning capability to remove stems, hay, husk,
small hayseeds and thin, broken and tiny grains. Then it
passes through the classifying destoner (combined separator) in order to sort stones, metal, glass, waste and weed
seeds which are heavier or lighter than wheat. Optionally,
this machine can be used to classify wheat by separating
poor and mealy grains with high starch content. Classification may be required for special-purpose production.
Afterwards, the wheat is run through the trieurs in order to remove round hayseeds, broken grains and barley,
rye and wild oat grass in the wheat. In case required prior
to wheat conditioning, it can be classified by means of
a SORTEKS or any equivalent classification machine with
color sensitive cleaning feature to be sent to the condensing forced heating machine in order to be conditioned. In a
way to ensure 14.5 humidity for the flour to be produced,
the half of the calculated amount of water is given through
the condensing forced heating machine for initial tempering. After initial tempering, the wheat is left to rest in conditioning silos from 12 to 24 hours before the transfer. The
wheat to be transferred is added water remaining in the
transfer forced heating machine and then the wheat is left
to rest in the transfer silo. Hard and semi-hard wheat with
low humidity is conditioned, if deemed necessary, without
heating the wheat, by performing the second transfer. After leaving to rest for a sufficient period, the wheat is sent
to the preparation process prior to grinding in order to be
ground by blending again, if deemed necessary depending on the purpose of the flour to be produced.
Why is final cleaning important?
Bread and other bakery products which are consumed
every day by humans, usually multiple times a day, as
a nutrition source must be produced by considering the
human and public health. The wheat may be contaminated by biological and chemical materials during harvest or
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dan önce ihtiyaç duyulması halinde renge duyarlı temizleme özelliğine sahip SORTEKS veya muadili sınıflandırma
makinesinden geçirilerek sınıflandırılır ve tavlanmak üzere yoğuşmalı cebri tav makinesine gönderilir. Üretilecek
unun nemi 14.5 rutubete denk gelecek şekilde, hesaplanan su miktarının yarısı yoğuşmalı cebri tav makinesinden
verilerek ilk tav verilmiş olur. İlk tav verilen buğday, tav
silolarında 12 ile 24 saat aralığında dinlendirildikten sonra aktarma yapılır. Aktarma yapılacak buğdaya, aktarma
cebri tav makinesinde kalan su verilerek buğday aktarma
silosunda dinlendirilir. Düşük rutubetli sert veya yarı sert
buğdaylar, gerek görülmesi halinde ikinci aktarma yapılarak buğday ısınmadan tavlanır. Yeteri kadar dinlendirilen
buğday, üretilecek unun amacına göre lüzum görülmesi
halinde tekrar paçallanarak öğütülmek üzere öğütme öncesi hazırlık prosesine sevk edilir.
Nihai temizleme neden önemlidir?
İnsanların besin kaynağı olarak her gün ve genel olarak günde birkaç kez tükettikleri ekmek veya diğer unlu
mamullerin, insan ve toplum sağlığı dikkate alınarak
üretilmesi zorunludur. Buğdaya hasat esnasında, hasattan sonra depolama veya taşıma sırasında biyolojik
ve kimyasal maddeler bulaşabilir. Buğday daha başakta iken, zararlılara karşı toksin içeren kimyasal ilaçlar
kullanılmaya başlanır. Buğday hasat edilirken kamyon
ve traktör römorkları ile taşınarak geçici olarak depolanır. Ne nakil araçları, ne de geçici depolar hijyen ve
sanitasyon kuralları bakımından kesinlikle uygun değillerdir. Bu nakil araçları ile kimyasal gübrelerin yanı sıra
her türlü ambalajlı veya dökme yükler taşınmaktadır.
Taşınan bu yüklerin insan sağlığını tehdit edip etmediği
bilinmediği gibi, geçici depolar genel maksat amacı ile
yapılmış depolardır. Bu depolarda gübre, mazot, ilaçlı
tohum ve benzeri emtialar da depolanır. Ve bu depolarda zararlı ve kemirgenlere karşı yine zehirli kimyasal
ilaçlar kullanılır.
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storage and handling after harvest. Chemical pesticides are started to be used at
the very beginning when the wheat is inside its ear, containing toxins for pests.
When harvesting the wheat, it is stored
temporarily by transferring with trucks
and tractor trailers. Neither transportation
vehicles nor temporary warehouses are
suitable in terms of hygiene and sanitation
rules. These transportation vehicles are
used to carry chemical fertilizers as well
as any type of packaged or bulk cargo. It
is not known if such materials transported
pose a threat for human health and temporary warehouses are built for general
purposes.
These warehouses can be used to store
fertilizer, diesel oil, disinfected seeds and
similar goods. Toxic chemical pesticides
are also used in these warehouses against
pests and rodents. Only if a final cleaning
is performed by fully observing the hygiene
and sanitation rules, such problems closely
concerning the human and public health can be eliminated. Machinery used for final cleaning sorts out and cleans
biological and chemical materials that might be contaminant. Especially the goods with specific gravity that is different from wheat, which are either heavier or lighter than
the wheat, are sorted out by sieving and air aspiration,
while undesired goods with the same weight and size
with wheat are sorted out, or even classified, by using the
state-of-the-art SORTEKS and other equivalent machinery
which operates sensitive to color.

3. PREPARATION PRIOR TO GRINDING
Wheat that is cleaned and rendered ready for grinding
after conditioning is first run through the scrubbing machine and any equivalent equipment during the preparation process. Finally, prior to the B1 warehouse, it passes
through the preparation waste purifier as the final control
before grinding to be sent to the B1 roll warehouse, the
first crushing mill, in order to be milled.
Wheat harvest and especially its transportation must
be put under the microscope considering the human and
public health. Special grain transportation vehicles must
be encouraged. Trainings and seminars must be organized to explain that no toxic materials must be present
in the temporary or permanent warehoused in order to
avoid harm to human and public health. Buy ensuring
governmental support to flour factories, use of new generation cleaning materials, including mainly SORTEKS,
must be promoted and encouraged.
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Bahsetmiş olduğum insan ve toplum sağlığını yakından ilgilendiren bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması ancak ve ancak hijyen ve sanitasyon kurallarına tam
uyularak yapılan nihai temizlikle mümkün olabilir. Nihai
temizlemede kullanılan makineler, bulaşma ihtimali olan
biyolojik ve kimyasal maddeleri hassas bir şekilde ayıklayıp temizlemektedirler. Özellikle özgül ağırlığı buğdaydan
farklı olan, yani buğdaydan ağır veya buğdaydan hafif
olan emtialar eleme ve hava aspirasyonu ile ayıklanırken, buğdayın ağırlığında ve boyutunda olan istenmeyen
emtialar ise renge duyarlı olarak çalışan teknoloji harikası
SORTEKS ve muadili makinelerle ayıklanmakta, hatta sınıflandırılabilmektedir.

3. ÖĞÜTME ÖNCESİ HAZIRLIK
Temizlenmiş, tavlanarak öğütülmeye hazır hale getirilmiş buğdaylar, hazırlık prosesinde önce ovalama makinesinden veya muadili makineden geçirilir. Son olarak B1
ambarı öncesinde, son kontrol olarak öğütme öncesi hazırlık çöp sasöründen geçirilerek öğütülmek üzere birinci
kırma değirmeni olan B1 vals ambarına gönderilir.
İnsan ve toplum sağlığı dikkate alınarak buğday hasadı
ve özellikle nakli mercek altına alınmalıdır. Özel hububat
nakil araçları teşvik edilmelidir. Geçici ve daimi depolarda
insan ve toplum sağlığını etkileyecek zehirli maddelerin
olmaması gerekliliği, eğitim ve seminerlerle anlatılıp denetlenmelidir. Un fabrikalarına devlet desteği sağlanarak
başta SORTEKS olmak üzere yeni nesil temizleme makineleri kullanımı desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
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Research cooperation
between Bosch and
Bühler
...................................................

Bosch ve Bühler arasında
araştırma işbirliği
Bühler and Bosch Connected Devices and Solutions agreed to expand their existing successful
collaboration for increased innovation and market launches, further leveraging the opportunities
of the Internet of Things. New products are expected for 2017.
Bühler ve Bosch Connected Devices and Solutions, halihazırdaki başarılı işbirliklerini, Nesnelerin
İnterneti’nin sunduğu olanaklardan daha fazla yararlanarak yüksek inovasyon ve pazar lansmanları
için genişletme konusunda anlaştı. Yeni ürünlerin 2017 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Bosch Connected Devices and Solutions and Bühler,
two experts in the areas of the Internet of Things and
food process technology, are joining forces.
The companies have decided to expand their research
and development partnership. Contractual proceedings
to form a commercial partnership were completed on August 22, 2016 at the occasion of the Bühler Networking
Days. The cooperation provides great opportunities to leverage Bosch know-how in electronics, sensor technology, and software around the Internet of Things for the
food processing industry.
The two companies successfully cooperated in a twoyear research project to integrate cutting-edge Bosch
MEMS (micro-electro-mechanical systems) sensors into
food production technology. The results are very promising: Individual rolls in rotating machines can now be
equipped with wireless sensors to measure in real time
temperature and vibration during the production process.
This allows monitoring and optimization of the end product through better alignment of the rolls. Operators also
benefit from predictive maintenance services, reducing
down-time and operating costs. First applications from
this intensified cooperation will be launched in 2017.
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Nesnelerin İnterneti ve gıda işleme teknolojisinin iki uzmanı olan Bosch Connected Devices and Solutions ve
Bühler, güçlerini birleştiriyor.
Şirketler, araştırma ve geliştirme ortaklıklarını genişletmeye karar verdi. Ticari bir ortaklık oluşturmaya yönelik
anlaşma işlemleri 22 Ağustos 2016 tarihinde, Bühler'in
Ağ Günleri (Networking Days) etkinliği sırasında tamamlandı. Bu işbirliği, Bosch'un elektronik, sensör teknolojisi
ve gıda işleme sektörü için Nesnelerin İnterneti çerçevesindeki yazılım bilgi birikiminden faydalanmak için mükemmel olanaklar sunuyor.
İki şirket, son teknoloji Bosch MEMS (mikro elektro mekanik sistemler) sensörlerini gıda üretim teknolojisine entegre etmeye yönelik iki yıllık araştırma projesinde başarılı
bir şekilde işbirliği gerçekleştirdi. Sonuçlar oldukça umut
vaat edici: Döner makinelerdeki ayrı silindirler artık üretim
prosesinde gerçek zamanlı sıcaklık ve titreşim ölçümü için
kablosuz sensörlerle donatılabilir. Bu, silindirlerin daha iyi
hizalanması ile nihai ürünün izlenmesine ve optimizasyonuna olanak tanıyor. Ayrıca operatörler, kestirimci bakım
hizmetlerinden yararlanarak aksama süresi ve işletim maliyetlerini düşürebilir. Bu yoğun işbirliğinin ilk uygulamaları
2017 yılında yapılacak.
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SMC has updated VEX3 series
...................................................

SMC, VEX3 serisini güncelledi

World leader in pneumatics, SME provides more flexibility and efficiency in terms of energy consumption to its customers through the new version of VEX3 series.
Pnömatikte dünya lideri SMC, VEX3 serisinin yeni versiyonuyla, müşterilerine enerji tüketimi açısından daha fazla esneklik ve verimlilik sağlıyor.
World leader in pneumatics, SMC offers significant advantages to the customers in terms of cost savings and versatility through the new version of VEX3 series. New 3-way,
3-point VEX3 valve which is redesigned and used to control
the work elements offers more flexible usage through the
addition of power saving and new manual control options.
New version of VEX3 series provides gain in usage
costs almost by half, from 1.8 W to 1 W of power consumption. The series is also provided with lock-free type
in addition to the new manual control options; lockable
type, push-and-rotate lock and push-and-rotate handle
types also offer easy use and superior flexibility.
New VEX3 series 3/3 valves brings new advantages
when compared to the current conventional 2/2, 3/2 and
5/3 valves. When compared to the previous versions,
VEX3 is not only smaller in size but also it ensures location and cost savings through the option of using less
parts per circuit. 3-point VEX3 is able to stop 125 mm
Ø cylinders at intermittent position using permeability
specifications up to 3300 lt/min or may be preferred to
change the speed of Ø 200 mm cylinders. In addition
through 2 VEX3s that can be attached to a double acting cylinder, there are 9 different control options including
slow stopping and accelerating.
Similar functions that can be provided by electric work
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Pnömatikte dünya lideri SMC, VEX3 serisinin yeni versiyonuyla müşterilerine, maliyet tasarrufu ve çok yönlülük
açısından büyük avantajlar yaratıyor. Yeniden tasarlanan
ve iş elemanlarını kontrol etmek için kullanılan 3 yollu, 3
konumlu yeni VEX3 valfi, güç tasarrufu ve yeni manuel
kontrol seçeneklerinin eklenmesi ile daha fazla kullanım
esnekliği sunuyor.
VEX3 serisinin yeni versiyonu, güç tüketimini 1.8 W'den
1 W'a, yani neredeyse yarı yarıya indirerek kullanım maliyetlerinde kazanım sağlıyor. Seriye, yeni manuel kontrol
seçeneklerine ilave olarak kilitsiz tipi de eklenmiş; kitlenir
tip, bas çevir kilitlemeli ve bas çevir kol tipleri, kolay kullanım ve üstün esneklik özellikleri vaat ediyor.
Yeni VEX3 serisi 3/3 valfler, mevcut konvansiyonel 2/2,
3/2 ve 5/3 valflere kıyasla ek avantajlar getiriyor. VEX3
eskisine oranla sadece boyutta daha küçük değil, bunun
yanında devre başına daha az parçayla kullanılabilme
imkanı sunmasıyla yerden ve maliyetlerden de tasarruf
sağlıyor. 3 konumlu VEX3, 3300 lt/dakikaya kadar sahip
olduğu geçirgenlik özellikleri ile 125 mm Ø silindirleri ara
konumda durdurabilir veya Ø 200 mm çaplı silindirlerin
hızlarını değiştirmek için tercih edilebilir. Ayrıca çift etkili
bir silindire bağlanabilecek 2 VEX3 ile yavaş durma, ivmelenme dahil, 9 farklı kontrol özelliği bulunuyor.
Elektrikli iş elemanlarınca yapılabilen benzer fonksiyon-

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

September • Eylül 2016

77

NEWS • HABER

elements are also provided via pneumatic cylinders
thanks to VEX3. Also more forces are ensured and cost
savings is provided both during purchase and usage. The
company states that they have developed the product
upon close cooperation with MC customers and that it
is a very good example showing the incrase of efficiency
and decrease in general production costs.

lar, VEX3 sayesinde pnömatik silindirlerle de yapılabiliyor.
Ayrıca hem daha büyük kuvvetlere ulaşabiliyor hem de
alırken ve kullanırken maliyetlerden tasarruf sağlıyor. Firma, bunun, MC'nin müşterileriyle yakın bir şekilde, beraber çalışıp ürün geliştirdiğini, üretkenliği artırdığını ve
genel üretim maliyetlerini azalttığını gösteren çok güzel
bir örnek olduğunu belirtiyor.

Ulusoy Un is getting prepared
for 100 thousand tons
of licensed warehouses
...................................................

Ulusoy Un,
100 bin tonluk lisanslı depo
kurmaya hazırlanıyor
Being one of the leading flour manufacters and exporters of Turkey, Ulusoy Un is getting prepared
to build two 100 thousand ton licensed warehouses in Samsun and Corum.
Türkiye’nin önde gelen un üreticileri ve ihracatçıları arasında yer alan Ulusoy Un, Samsun ve
Çorum’da toplam 100 bin tonluk iki lisanslı depo inşa etmeye hazırlanıyor.
One of the important representatives of Turkish flour
export, Ulusoy Un has taken steps for licensed warehousing. The company is planning to build two licensed
warehouses with a capacity of 100 thousand ton in total
in Samsun and Alaca region of Corum.
Eren Günhan Ulusoy, the Board Chairman of Ulusoy Un
points out that a successful licensed warehouse organization integrated with product stock markets has significant
benefits to the manufacturer and industrialist and adds the
following during his interview with Dünya newspaper: "Licensed warehousing will be a significant development that
will crown the existing acceleration of our sector."
Stating that company turnover increased to 61 million TL
in 2006 from 1,030 million TL in 2015, Ulusoy continued
"In 9 years, with an increase of 16 times in our turnover, we
ensured a revenue growth of 37% per year. In 2015 we also
achieved another important goal by excessing the limit of 1
billion TL. As a company, we are rapidly growing by analyzing risk and opportunities; we closed the year with a sales
rate beyond the expectations in domestic market. 2016 is a
challenging year with different risks on the agenda. Revision
of the current growth goals is not necessary; however it is
required to be more cautious in risk management."
Exporting products to 82 countries in 5 continents,
the company estimates to close the year with an export
amount of more than 3 million ton in 2016.
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Türkiye un ihracatının önemli temsilcilerinden Ulusoy
Un, lisanslı depoculuk için harekete geçti. Firma, Samsun
ve Çorum’un Alaca ilçesinde toplamda 100 bin ton kapasiteye sahip iki lisanslı depo inşa etmeyi planlıyor.
Konuyla ilgili Dünya Gazetesi’nden Ercan Üslü’ye bilgi
veren Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan
Ulusoy, ürün borsaları ile entegre edilmiş başarılı bir lisanslı depolama organizasyonun, üretici ve sanayici için
ciddi faydaları olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: “Lisanslı depoculuk, sektörümüzün var olan büyüme ivmesini taçlandıracak önemli bir gelişim olacaktır.”
2006 yılında 61 milyon TL olan şirket cirosunun, 2015
yılında 1.030 milyon TL seviyesine yükseldiğini aktaran
Ulusoy, “9 yılda ciromuz 16 kat artarak, yıllık ortalama
yüzde 37 hasılat büyümesi gerçekleştirebildik. 2015 yılında 1 milyar TL’lik sınırı aşarak önemli bir hedefi daha
gerçekleştirmiş olduk. Şirket olarak küresel gelişmeleri,
risk ve fırsatları analiz ederek ihracatta hızlı büyüyoruz,
iç piyasada da beklentilerimizin üzerinde bir satışla yılı
kapattık. 2016, farklı risklerin gündeme geldiği zor bir
yıl oluyor. Mevcut büyüme hedeflerini revize etmeye
gerek yok, ancak risk yönetimi tarafında daha tedbirli
olmak gerekli.” dedi.
5 kıtada 82 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, 2016
yılını 3 milyon tonun üzerinde ihracat miktarıyla kapatmayı
öngörüyor.
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TMO to establish storage
plant
in private sector
.....................................................
TMO, özel sektöre
depolama tesis yaptıracak
Soil Products Office (TMO) announced that they shall establish grains warehouses in private
industry through long-term leasing with a written statement.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yaptığı yazılı açıklamada uzun süreli kiralama yöntemiyle özel
sektöre hububat depoları yaptıracağını duyurdu.
Soil Products Office (TMO) shall establish industryspecific modern steel silo plants using long-term leasing
method. According to the written statement of the organization, Soil Products Office (TMO) shall lease the steel
silo plants meeting storage criteria with total 1 million ton
capacity and license at 18 different locations in Marmara,
Southeast Anatolia, Mediterranean and Middle Anatolia
regions by private sector at the first stage.
Written statement of TMO includes the following about this
subject: "Modern steel silo plants to be established using
long-term leasing method shall pave the way for storage in
private sector as can be seen from examples of developed
countries, and it also contribute to the development of licensed warehousing and commodity-based capital markets.
In addition, a significant amount of existing TMO warehouses remain in city centers as the cities have developed and for this reason, intense vehicle circulation
during purchase and sales operations obstructs the city
traffic flow, increases accident risk and also damages the
environment through dust, noise, etc. arising from loading and unloading operations.
As TMO does not have warehouses with sufficient number and capacity across the country, purchases through
in-soil warehousing method in open territory leads to
significant product and value loss due to excessive rain,
flood, etc. as well as damages of mice, moles, etc.
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), uzun süreli kiralama
yöntemiyle özel sektöre modern çelik silo tesisleri yaptıracak. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre; Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) ilk etapta özel sektör tarafından
Marmara, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu
bölgelerinde 18 ayrı yerde yapılacak, toplam 1 milyon ton
kapasiteli ve lisanslı depoculuk kriterlerine uygun çelik
silo tesislerini, 10 yıl süreyle kiralayacak.
TMO’nun yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şunlar aktarılıyor: “Uzun süreli kiralama yöntemiyle yapılacak
olan modern çelik silo tesisleri, gelişmiş birçok ülke örneğinde görüldüğü gibi özel sektörün depoculuğa girmesinin önünü açacak, lisanslı depoculuğun ve buna bağlı
olarak emtiaya dayalı sermaye piyasalarının gelişmesine
de katkı sağlayacak.
Ayrıca, TMO'nun mevcut depolarının önemli bir bölümü
şehirlerin gelişmesiyle birlikte şehir merkezlerinde kalmış,
bu nedenle ürün alımı ve satışı sırasında oluşan yoğun
araç sirkülasyonu, şehir içi trafik akışını zorlaştırmakta,
kaza riskini artırmakta, bununla birlikte ürün boşaltma ve
yükleme işlerinde oluşan toz, gürültü, v.b çevreye zarar
vermektedir.
TMO'nun ülke genelinde yeterli sayıda ve kapasitede
deposunun olmaması nedeniyle, açık arazide toprak içi
depolama yöntemiyle yapılan alımlarda aşırı yağmur, sel,
vb. afetlerin yanı sıra fare, köstebek, vb. zararlılardan
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Considering the developed agriculture techniques and
related increase in the grains production rates, elimination of the insufficient amount of warehouses within the
country and ensuring licensed warehousing in private
sector shall be encouraged with this system".
Kırklareli (50 thousand ton), Batman (100 thousand
ton), Diyarbakır (120 thousand ton), Mardin (160 thousand ton), Şanlıurfa (50 thousand ton), Adana (100
thousand ton), Çorum (40 thousand ton), Kayseri (30
thousand ton), Kırıkkale (50 thousand ton), Karaman (50
thousand ton), Konya (120 thousand ton), Nevşehir (30
thousand ton) and Yozgat (100 thousand ton) have been
determined as the locations to establish warehouses in
private sector at the first stage via leasing by TMO.

kaynaklanan önemli ürün miktar ve değer kayıpları da
oluşmaktadır.
Gelişen tarım teknikleri ve buna bağlı hububat üretim
miktarlarındaki artış da dikkate alındığında, ülke genelindeki depo açığının giderilmesi ve özel sektörün lisanslı
depoculuğa girmesi bu yöntemle teşvik edilmiş olacaktır.”
Kırklareli (50 bin ton), Batman (100 bin ton), Diyarbakır (120 bin ton), Mardin (160 bin ton), Şanlıurfa (50
bin ton), Adana (100 bin ton), Çorum (40 bin ton), Kayseri (30 bin ton), Kırıkkale (50 bin ton), Karaman (50
bin ton), Konya (120 bin ton), Nevşehir (30 bin ton) ve
Yozgat (100 bin ton) TMO tarafından kiralanmak üzere
özel sektöre ilk etapta depo yaptırılacak yerler olarak
belirlendi.

Sustainable food
meeting
...................................................
Sürdürülebilir gıda
buluşması
Organized by the cooperation of Sustainability Academy and TÜGİS, Sustainable Food Conference
will be held in Istanbul Swissotel on October 18 together with the World Food Day Meeting.
Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS işbirliği ile gerçekleştirilen Sürdürülebilir Gıda Konferansı, ikinci
yılında Dünya Gıda Günü Buluşması ile birlikte 18 Ekim’de İstanbul Swissotel’de gerçekleştirilecek.
“Sustainable Food Conference” will be held in Swisshotel on October 18 with the cooperation of Sustainability Academy and Turkish Food & Beverage Industry Employers Association (TÜGİS). The goal is to present new
development models and reveal new ways to conduct
these models with the principle of “Sustainable Food for
Sustainable Future.”
The shareholders in the Sustainable Food Industry
will discuss about the complete approach on today’s
worldwide food problems, sustainable food transformation, changing parameters and goals, changing business
models in food industry and consumer behaviours.
Moreover, many important subjects such as new legal
regulations and incentives for sustainable food, change due
to consumer behaviours, financial support for sustainable
food, sustainable supply chain, the importance of agriculture for sustainable food and protecting local foods will be
brought into question in Sustainable Food Conference.
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Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) işbirliğinde 18 Ekim tarihinde
Swissotel’de gerçekleştirilecek olan ‘Sürdürülebilir Gıda
Konferansı’nda “Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Gıda” ilkesi ile gelişim modellerinin ortaya koyulması
ve gelişim modellerine yön verecek çalışmalar yapılması
hedefleniyor. Sürdürülebilir Gıda Sektörünün paydaşları
konferansta, bugünün gıda ile ilgili sorunlarına bütünsel
bir yaklaşımla öncülük etmeyi, sürdürülebilir gıda dönüşümünü, değişen parametreleri ve hedefleri, gıda sektöründe değişen iş modelleri ve tüketici davranışlarını tartışacaklar.
Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda ayrıca sürdürülebilir gıda için yeni yasal düzenlemeler ve teşvikler, tüketici
davranışları ile gelen değişim, sürdürülebilir gıda için finansman, sürdürülebilir tedarik zinciri, sürdürülebilir gıda
için tarımın önemi ve yerel gıdaların korunması gibi pek
çok konu gündemde olacak.
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Excellence both
in quality
and productivity

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

Kalite ve iş veriminde
mükemmellik

R. S. Choyal: “In today’s highly competitive
business environment, there is tremendous
pressure on organizations to offer quick and
effective customer support. Providing technical support from the comfort of the office allows us to resolve nearly 80% of all technical
issues encountered, and subsequently saves
the time and money. The use of remote desktop software has clearly reduced costs and increased customer satisfaction due to the quick
response time.”

R. S. Choyal: “Günümüzün oldukça rekabetçi iş ortamında hızlı ve etkili müşteri desteği sunmak için
kuruluşlar üzerinde muazzam bir baskı var. Ofis rahatlığında teknik destek sağlamak, karşılaşılan
tüm teknik sorunların neredeyse % 80’ini çözmemize olanak sağlıyor ve akabinde zaman ve paradan tasarruf ediyoruz. Uzak masaüstü yazılımlarının kullanımı, açıkça maliyetleri düşürdü ve hızlı
cevap süresi sayesinde müşteri memnuniyetini artırdı.”
This month we have R.S. Choyal, Executive Director
of Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Private
Limited, or Choyal in short. Choyal started its journey
in 1965 and since then the company has been focusing
on excellence both in quality and productivity. Offering
turnkey project solutions, from concept to commissioning, layouts to detailed engineering, the company provides production cost savings - up to 40% , reduced labor dependence, digitally assisted operation and quality
control, benchmarked data collection. We take the details from R.S. Choyal.
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Bu ayki konuğumuz, kısaca Choyal olarak bildiğimiz,
Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Private Limited Yetkili Müdürü R. S. Choyal. Choyal yolculuğuna
1965’te başladı ve o zamandan beri hem kalitede hem
de iş veriminde mükemmelliğe odaklanıyor. Konseptten
komisyona, tasarımdan detaylı mühendisliğe kadar herşeyi kapsayan anahtar teslim projeler hazırlayan Choyal,
aynı zamanda müşterilerine yüzde 40’a kadar maliyet tasarrufu, daha az iş gücü bağımlılığı, operasyonlarda dijital
destek ve kalite kontrol ile karşılaştırmalı veri derlemesi de
sunuyor. Detayları, R. S. Choyal’den alıyoruz.
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Mr. Choyal, Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Private Limited is one of the leading companies in milling technologies industry. Could you
please tell us the history of Shri Vishvakarma (Emery
Stones) Industries Private Limited (Choyal) and how
it headed to its success?
With over 52 Years of experience in the field of grinding and milling, we, Choyal, proudly serve more than a
million customers across the globe through our huge
dealer network. Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Private Limited was established by B.M. Choyal and R.D. Sharma in 1965. Both divine personalities
paved the path to industrialization in India by seeding
pioneering businesses in the sector of Flour mills & emery stones. We introduced the Flourmills & Emery Stones
by exporting for the first time from India in the global
market in 1970. In 1977, the unit decided to incorporate the same as Private Limited Co. under the name &
style of Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Pvt.
Ltd. Since then, we have been focusing on excellence
both in quality and productivity. We are also into turnkey
projects where success is measured by ability to complete projects effectively and efficiently within time and
budgets. We continuously endeavor in our services and
client satisfaction with cost effective solutions.

Sayın Choyal, Shri Vishvakarma (Emery Stones)
Industries Private Limited değirmencilik teknolojileri
endüstrisinde önde gelen şirketlerden biri. Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Private Limited'in
(Choyal) geçmişinden ve başarıya nasıl ulaştığından
bize biraz söz eder misiniz?
Choyal olarak tahıl ve değirmencilik alanında, 52 yıldan
fazla tecrübemizle ve dev dağıtım ağımızla dünya çapında
bir milyondan fazla müşteriye gururla hizmet veriyoruz.
Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Private Limited, B.M. Choyal ve R.D. Sharma tarafından 1965 yılında
kurulmuştur. Her iki mükemmel kişilik, un değirmenleri ve
zımpara taşları sektöründe öncülük eden işlerin tohumlarını ekerek Hindistan'daki endüstrileşme yolunda zemin
hazırlamıştır. Un değirmenleri ve zımpara taşlarını ilk kez
Hindistan'dan (1970) global pazara ihraç ederek biz tanıttık. 1977 yılında birimimiz aynı Industries Private Co. ile
aynı Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Private
Limited adı ve tarzı altında bir şirket kurmaya karar verdi.
O zamandan beri hem kalite hem de verimlilikte mükemmelliğe odaklanmaktayız. Başarının, projeleri zaman ve
bütçe içerisinde etkili ve verimli bir şekilde tamamlama
becerisi ile ölçüldüğü “Anahtar Teslim Projeler” ile de ilgilenmekteyiz. Hizmetlerimizde uygun maliyetli çözümler ile
müşteri memnuniyetine sağlamaya gayret ediyoruz.

Could you talk about Choyal’s technological solutions? We know that you offer stone mill solutions to
your customers. Could you please tell us about the
reason behind choosing stone mill? And also could
you inform us about stone mill solutions?
In India, stone mills are called chakki mills. In India,
chakki milling is almost same as stone milling in the
Western world. There are two type of milling methods
in practice that are roller mills and stones mills. India,
African Countries and some of the European countries
prefer stone mills over the Roller Mills. We are one of
the oldest and largest manufacturers and exporters of
Emery Stones and Stones mills. Being pioneer of the industry and in this technological scenario of the grain milling world, we wanted to come up with new products in
the flour milling industry and finally after the continuous
efforts with zeal and dedication towards our research,
we invented the new product in the flour milling industry
which is “Digitally Controlled Stone Mill (Chakki Mill) with
Controller”.

Choyal’in teknolojik çözümlerinden bahsedebilir
misiniz? Müşterilerinize taş değirmen çözümleri sunduğunuzu biliyoruz. Taş değirmenini seçmenin arkasında yatan nedenler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ayrıca taş değirmen çözümleri hakkında
da bizleri bilgilendirebilir misiniz?
Hindistan'da taş değirmenlerine Chakki değirmenleri denmektedir. Hindistan'da chakki değirmenleri neredeyse batı
dünyasındaki taş değirmenciliği ile aynıdır. Pratikte Valsli Değirmen ve Taş Değirmeni olmak üzere iki tip değirmencilik
yöntemi vardır. Hindistan, Afrika ülkeleri ve bazı Avrupa ülkeleri taş değirmenlerini valsli değirmenlere tercih eder. Bizler
zımpara taşları ve taş değirmenlerinin en eski ve en büyük
imalatçılarından biriyiz. Endüstri ve tahıl değirmenciliği dünyasının bu teknolojik senaryosunda bir öncü olarak un değirmenciliği endüstrisinde yeni ürünler ortaya çıkarmak istedik
ve en sonunda araştırmalarımıza yönelik gayret ve bağlılıkla birlikte devamlı çabalarımız sonrasında “Kumandalı Dijital
Olarak Kontrol Edilen Taş Değirmeni (Chakki Mill)” adı altında
un değirmenciliği endüstrisine yönelik yeni bir ürün icat ettik.

Wonder Mill with Wonder Miller is the World’s first fully
automated touch screen integrated Stone mill. Wonder
Mill with Wonder Miller is a Milling Machine which is designed to Save Power, to Increase production and to
improve the quality as well. Wonder Mill also integrates
many other good features like easy operation, very less
requirement for human interface, high precision, ad-

Wonder Mill with Wonder Miller, dünyanın ilk taş değirmeni ile birleşik, tamamen otomatik dokunmatik ekranıdır. Wonder Mill with Wonder Miller, üretimi ve kaliteyi
artırmak kadar güç tasarrufu yapmak için tasarlanan bir
değirmencilik makinesidir. Wonder Mill ayrıca kolay kullanım, insan arayüzüne oldukça az gereksinim, yüksek
hassasiyet, gelişmiş performans, değerlendirilmiş veri ve
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vanced performance, benchmarked data and so on. The
Wonder Mill has been created to make the grinding more
pleasant, quieter, cleaner and easier.

bunun gibi daha birçok iyi özellikleri barındırır. Wonder
Mill öğütmeyi daha keyifli, sessiz, temiz ve kolay hale getirmek için yapılmıştır.

What can you say about the innovations, and innovative solutions that you have brought to the milling
industry with your history of more than 50 years?
We are also showing our hands in innovations and innovating the technology savvy products and mould the flour
mill manufacturing industry into different shape. We have innovated India’s first fully automated touch screen integrated
Emery Stone Manufacturing System: BRITA - Touch Screen
integrated Digitally Controlled Emery Stone Manufacturing
System. We are able to do innovations in this field; as a
result, we have developed many unique products: Wonder
Mill - Fully Automatic Digital Stone Flour Mill (Chakki), Wonder Miller - Touch Screen enabled Control device for Stone
Flour Mill (Chakki), Miller Lite - Touch Screen enabled Software for controlling the Complete Plant, Automatic Stone
Dresser Machine - For dressing of Emery Stones, Choyal
Support - Web Enabled Control & support system for Wonder Mills, Wonder Drop: PLC controlled Water dampening
system for whole Wheat Flour Plants, 10 Variants for 750
mm Stone Mills for various type of needs…

50 yıldan fazla süregelen tarihinizle değirmencilik
endüstrisine getirdiğiniz yenilikler ve yenilikçi çözümler için neler söyleyebilirsiniz?
Bizler aynı zamanda yeniliklere meraklıyız ve teknoloji
meraklısı ürünlere yenilik getiriyoruz ve un değirmeni imalatı endüstrisini farklı bir kalıba döküyoruz. Hindistan'ın zımpara taşı üretim sistemi ile entegre ilk tam otomatik dokunmatik ekranı yeniliğini getirdik: BRITA- Dijital Olarak Kontrol
Edilen Zımpara Taşı Üretim Sistemi ile entegre Dokunmatik
Ekran. Bu alanda yenilikler yapabiliyoruz, sonuç olarak
birçok özel ürün geliştirdik. Wonder Mill - Tam Otomatik
Dijital Taş Un Değirmeni (Chakki), Wonder Miller - Taş Un
Değirmeni (Chakki) İçin Kontrol Cihazı Özellikli Dokunmatik
Ekran, Millet Lite - Tam Ekimi Kontrol Etme Yazılımı Özellikli
Dokunmatik Ekran, Otomatik Taş Ustası Makinesi - Zımpara Taşlarının İşlenmesi İçin, Choyal Destek - Wonder
Mills İçin Web Erişimli Kontrol & Destek Sistemi, Wonder
Drop: Tüm Buğday Un Fabrikaları İçin PLC Kontrollü Su
Islatma Sistemi ve Çeşitli İhtiyaç Türlerine Yönelik 750 mm
10 Farklı Taş Değirmenleri bunlardan bazıları...

Could you give us some information about your
place in Indian industry, in global milling industry,
and your share in milling market?
We are the largest manufacturer of emery stones in India; we are proud at our sound and loyal dealer network;
we have more than 200 dealers and sub-dealers across
the globe. Here again we prove our ethical business
practices by having dealers associated with us since our
inception. Association of dealers for such a long time is
result of trust, policy, service and quality.

Bizlere Hint endüstrisi, global değirmencilik endüstrisindeki yeriniz ve değirmencilik pazarındaki
payınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Bizler Hindistan'daki en büyük zımpara taşları imalatçısıyız, etkimizden ve sadık bayi ağımızdan gurur duyuyoruz;
dünya genelinde 200'den fazla bayi ve alt bayimiz bulunuyor. Başlangıçtan bu yana bizimle birlikte olan bayilere
sahip olarak, etik iş uygulamalarımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Bayilerin bu kadar uzun zamandan beri birlikte
olması güven, politika, hizmet ve kalitenin bir sonucudur.
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Could you inform us about your organization
abroad? In which countries do you have agencies,
partnerships or offices?
Globally renowned as the leading Indian source for
Flour mills and Emery Stones, SVIPL meets the requirements of many quality conscious Global Market and
Exporting Flour Mills & Emery Stones in more than 20
countries i.e., European , African, American, Middle East
& Gulf countries since last 43 years and becoming a pioneer in the world of Flour Mills & Emery Stones. We have
installed many turnkey solutions for global renowned
groups like Carr’s Flours from Maldon, UK, Prima Cylone Ltd. Sri Lanka, Bhakresa Group Tanzania. We have
tie-ups with Bran Scan Ltd. in London, Ture Pvt. Ltd. in
Ethiopia, Eficaz Resources Pvt. Ltd. in Singapore.

Firmanızın yurt dışındaki durumu hakkında bizlere
bilgi verebilir misiniz? Hangi ülkelerde temsilcilikleriniz, ortaklıklarınız veya ofisleriniz bulunuyor?
Un değirmenleri ve zımpara taşlarına yönelik önde
gelen Hint kaynağı olarak, dünya üzerinde nam salan
SVIPL, değirmenleri ve zımpara taşları ihracatında global
pazar ve örneğin Avrupa, Afrika, Amerika, Orta Doğu &
Körfez ülkeleri gibi 20'den fazla ülkede, kalite bilincinin
gerekliliklerini son 43 yıldan beri bu alanın öncüsü olarak karşılamaktadır. Maldon, İngiltere’deki Carr’s Flours,
Sri Lanka'daki Prima Cylone Ltd, Tanzanya'daki Bhakresa Group gibi dünyaca tanınmış gruplara yönelik birçok
anahtar teslim çözümler ürettik. Londra'da Bran Sacn
Ltd., Etiyopya'da Ture Pvt. Ltd., Singapur'da Eficaz Resources Pvt. Ltd. ile bağa sahibiz.

It is very important to keep production continuous
for the industries like milling, in which the competition is intense and time is precious. Therefore a possible failure should be overcome as soon as possible.
Could you please give us some information about the
technical services that Choyal offers to its customers? For instance, how much time does it take to provide technical service to the farthest place?
In today’s highly competitive business environment,
there is tremendous pressure on organizations to offer
quick and effective customer support. We have realized
that the most effective and time-saving way to deal with
most of the customers’ issue is to offer them remote support. Providing technical support from the comfort of the
office allows us to resolve nearly 80% of all technical issues encountered, and subsequently saves the time and
money which would otherwise be spent on going on-site
to tend to minor issues such as updating a customer’s
settings or installing required software. Clearly, not all issues could be resolved remotely and on-site visits are still
required. However, the use of remote desktop software
has clearly reduced costs and increased customer satisfaction due to the quick response time.

Rekabetin fazla ve zamanın değerli olduğu değirmencilik gibi sektörler için üretimin devamlılığını
sağlamak oldukça önemlidir. Bu nedenle muhtemel
hataların mümkün olduğunca kısa sürede düzeltilmesi gerekir. Choyal’in müşterilerine sunduğu teknik
hizmetler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Örneğin, teknik hizmeti en uzağa ulaştırmak ne kadar
zaman alıyor?
Günümüzün oldukça rekabetçi iş ortamında hızlı ve etkili
müşteri desteği sunmak için kuruluşlar üzerinde muazzam
bir baskı var. Müşterilerin çoğunun sorunuyla başa çıkabilmek için en etkili ve zaman tasarrufu sağlayan yol, kendilerine uzaktan destek sunmaktır. Ofis rahatlığında teknik destek sağlamak, karşılaşılan tüm teknik sorunların neredeyse
% 80'ini çözmemize olanak sağlıyor ve akabinde zaman ve
paradan tasarruf ediyoruz. Aksi bir durumda müşteri ayarlamalarını güncelleme veya gerekli yazılımı kurma gibi küçük
problemler ile meşgul olmak için tesis içinde sürekli olarak
bir harcama yapmış oluyoruz. Şüphesiz bütün sorunların
hepsi uzaktan çözülemez ve tesis içi ziyaretlere hala gereksinim duyulmaktadır. Ancak, uzak masaüstü yazılımlarının
kullanımı açıkça maliyetleri düşürdü ve hızlı cevap süresi sayesinde müşteri memnuniyetini artırdı.

We provide also Choyal Remote Support which CRS Wonder Mill Remote Support Information System. The primary
purpose of integrating Remote Support Information System
to PLC controlled Wonder Mill is to provide seamless remote
support to the Flour Mills without any human intervention at
customer side. With automated support, service organizations can make their services available to their customers 24
hours a day and 7 days a week, by monitoring alarms, identifying problems at an early stage and resolving issues before
they become problems. Automated assisted support enables remote access to sites that need instant problem solving. By automating the collection of information of devices
and applications coexisting with the supported application,
problems can be quickly detected and fixed.

Biz, CRS Wonder Mill Uzaktan Destek Bilgi Sistemi olan
“Choyal Uzaktan Destek”le hizmet veriyoruz. PLC kontrollü Wonder Mill’e Uzaktan Destek Bilgi Sisteminin entegre
edilmesinin temel amacı, müşteri tarafında herhangi bir
insan müdahalesi olmadan un değirmenlerine kusursuz
uzaktan desteği sağlamaktır. Otomatik destek ile hizmet
kuruluşları, hizmetlerini müşterilerine haftanın 7 günü 24
saat boyunca acil durumları izleyerek, problemleri ilk aşamada belirleyerek ve sorunları problemlere dönüşmeden
çözerek sağlayabilmektedirler. Otomatik yardımlı destek,
acil problem çözme gerektiren bölgelere uzaktan erişimi
mümkün kılar. Desteklenen uygulamalarla birlikte cihaz ve
uygulama bilgisinin toplanmasını otomatikleştirerek problemler hızlı bir şekilde belirlenip düzeltilebiliyor.
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As you know, another significant issue for an effective production process is training. No matter how developed or successful they are, if the technologies that
you produce cannot be utilized usefully, reaching the
target will be difficult. Do you provide training for the
staff who will work in production after you complete the
installation of a factory or machine? Could you give us
some information about your works on this issue?
Yes, we do have the solution for this vital issue. We provide training to customer’s personnel and also work on
the development of new skilled workforce
for the industry. Therefore we have come
up with CSMT (Choyal School of Milling
Technology). We aim at promoting purposeful skill oriented technical education
for the youth in India. The organization
implements its program of technical training through its training center and on – job
training in production center. The institute
offers various courses to cover a wide
spectrum of technical manpower through
Certificate & Diploma courses. The Certificate & Diploma courses offered by CSMT
are well accepted by Milling Industries &
Institutes in the industries for employment.
Training facilities in the above fields call for
sophisticated machinery and equipment
to keep pace with the developments elsewhere in the world. CSMT has thoughtfully
built up its faculty and training facilities to
ensure that these qualities are maintained for imparting
technical training to the youth.

Bildiğiniz gibi etkili bir üretim sürecine ilişkin diğer önemli bir konu da eğitimdir. Ne kadar gelişmiş
veya başarılı olunursa olunsun, ürettiğiniz teknolojiler verimli bir şekilde kullanılamazsa hedefe ulaşmak
zor olabilir. Bir fabrika veya makinenin kurulumunu
tamamladıktan sonra üretimde çalışacak personele
eğitim veriyor musunuz? Bu konudaki çalışmalarınız
hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Evet, bu önemli meseleye yönelik çözümümüz var. Endüstri için müşteri personellerine eğitim ve yeni kalifiye iş
gücünün gelişmesi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Sonuç olarak CSMT'yi (Choyal
Değirmencilik Teknolojisi Okulu) kurduk.
Hindistan'daki gençler için amaca yönelik beceri odaklı teknik eğitimi geliştirmeyi
amaçlamaktayız. Kuruluş, teknik eğitim
programını kendi eğitim merkezlerinde ve
üretim merkezindeki işbaşı eğitim aracılığıyla uygular. Kuruluş Sertifika & Diploma
kursları aracılığıyla teknik insan gücünün
geniş spektrumunu kapsamak amacıyla
çeşitli kurslar sunar. CSMT tarafından
sunulan Sertifika & Diploma kursları endüstrilerde istihdam için değirmencilik
endüstrileri ve kuruluşları tarafından kabul görmektedir. Yukarıda belirtilen alanlardaki eğitim faaliyetleri dünyanın diğer
yerlerindeki gelişmelere ayak uydurabilmek için karmaşık makineler ve ekipmanlara gereksinim duyar. CSMT, gençlere
teknik eğitimi aktarmak için bu vasıflarları sağlayacak
şekilde kendi fakültesini ve eğitim tesislerini kurmuştur.

In Choyal International School of Milling Technology, we
offer an unrivalled range of qualifications in almost all industry aspects; we have 51 years of working experience
in Manufacturing Flour Mills & Emery Stones, a global
benchmark for excellence, world class machinery and
state of the art equipment, innovations & development of
techno savvy products is our continuous process.

Choyal Uluslararası Değirmencilik Teknolojisi Okulu
olarak neredeyse tüm endüstrilerde rakipsiz bir nitelik
çeşitliliği sunuyoruz. Un değirmenleri ve zımpara taşları
imalatında 51 yıllık deneyimimizle mükemmellik için küresel bir değerlendirme, birinci kalite makine ve en gelişmiş
ekipman sağlıyoruz. Tekno bilgi ürünlerinin yenilikleri ve
geliştirilmesi bizim devam eden sürecimizdir.

Applying rapid changes and innovative developments in digital technologies to milling industry must
be quite difficult and require serious R&D studies.
Could you tell us about Choyal’s works on this issue?
Could you give us some information about your R&D
studies and the budget you prepared for these studies? Could you tell us which issues you focus on for
R&D studies?
Choyal announced the establishment of the first R&D
Centre in India in 2012, the foundation stone for the new
Centre was unveiled on 07th August 2012 in Arjun Pura
District. Ajmer, Rajasthan India. Foundation Stone was
laid by B.M. Choyal, founder of Choyal Group , S.G.

Dijital teknolojilerdeki hızlı değişimleri ve yenilikçi gelişmeleri değirmencilik endüstrisine uygulamak oldukça
zordur ve ciddi AR-GE çalışmaları gerektirir. Choyal’in
bu konuya ilişkin çalışmalarından bizlere bahsedebilir
misiniz? AR-GE çalışmalarınızı ve buna ayırdığınız bütçe hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? AR-GE çalışmalarınızda odaklandığınız konular nelerdir?
Choyal, 2012 yılında Hindistan'da ilk AR-GE merkezinin kurulduğunu duyurdu. Yeni merkez için temel taş 7
Ağustos 2012 tarihinde Arjun Pura Distt’te atıldı. Ajmer,
Rajasthan Hindistan... Temel taş Choyal Grup kurucusu
olan Sayın B.M. Choyal, Genel Müdür Sayın S.G. Sharma
tarafından atıldı. SVIPL, bu etkinliğin yalnızca Choyal’in
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Sharma Managing Director, SVIPL commented that the
event not only marked Choyal's continuing long-term
commitment to R&D, but also celebrated the building
Choyal's first R&D Centre. He mentioned that the R&D
Centre would allow Choyal to offer consumers in India
and beyond, the choice of energy efficient grinding machines. Establishment of an R&D Centre would be an additional competitive advantage. It would help accelerate
the Company’s growth and at the same time contribute
towards developing new technologies and power saving
machines in the Milling Industries. Choyal R&D Centre is
commitment to becoming a leader in offering its customers a lower cost of energy saving products. To this end,
it plans a 20 to 30 % reduction in the cost of energy by
2014, and a 40 % reduction by 2017.

AR-GE’ye yönelik devam eden uzun vadeli bağlığını işaret etmekle kalmayıp, aynı zamanda Choyal’in ilk ARGE merkez binasının inşasını kutladığını belirtir. AR-GE
merkezi, Choyal’e Hindistan ve ötesindeki tüketicilere
enerji verimli öğütme makineleri sunma imkanı vermiştir.
Bir AR-GE merkezinin kurulması, ek bir rekabet avantajı
olacaktı. Şirketin büyümesinin hızlanmasına olanak sağlayacak ve aynı zamanda da değirmencilik endüstrilerinde yeni teknolojiler ve güç tasarrufu yapan makinelerin
geliştirilmesine yönelik katkıda bulunacaktı. Choyal ARGE Merkezi, müşterilerine düşük maliyetli, enerji tasarruflu ürünler sunmakta bir lider olmayı kendisine görev
edinmiştir. Bu amaçla 2014 yılına kadar enerji maliyetini
% 20'den % 30'a, 2017 yılına kadar ise % 40'a kadar
düşürmeyi planlamaktadır.

Could you tell us about the innovations that you
have developed recently and the advantages & gains
that these innovations provided to the industry? What
are the new technologies that you offer to the millers
in the following period?
We are introducing Wonder Drop, a semi-automatic
dampener system for all your water dampening needs. Inbuilt grain feed control system is coupled with water feed

Son zamanlarda geliştirdiğiniz yenilikler ve bu yeniliklerin endüstriye sağladığı avantajlar ve kazanımlardan bahseder misiniz? Gelecek dönemlerde değirmencilere sunacağınız yeni teknolojiler nelerdir?
Su nemlendirme ihtiyaçlarının tümüne yönelik bir yarı
otomatik nemlendirme sistemi olan Wonder Drop’u tanıtıyoruz. Dahili tahıl besleme kontrol sistemi, su besleme
kontrol sistemi ile birleştirildi. Sürekli kalitenin garantisini
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control system. The Wonder Drop ensures consistent
quality. Wonder Drop is designed for the control of different grains and user-friendly interface, and easy to maintain system. The expected water addition and the current
moisture of grain can be set initially on the HMI of the automatic dampening system. The original grain flow and
water flow data is detected by the system and sent to the
PLC which calculates the water and grain flow intelligently.
Its key features:
• Integrated volumetric grain flow controller.
• Easy maintenance and incredibly economical yet reliable.
• Available in Semi Auto and Fully Automatic variants.
• Extensive applicability among all the grains.
• Plug and play operation
• Wi-Fi enabled
What do you think about the reasons that millers
choose the technologies of Choyal? What kind of advantages and gains does a miller have when he/she prefers
Choyal in order to renovate its technology or establish a
new plant? In short, what do you promise to the millers?
We offer turnkey project solutions, from concept to
commissioning, layouts to detailed engineering, incorporating a variety of technical and non-technical services
and processes. A service that helps customers to get exactly what they want without stretching limits. Choyal offers turnkey solutions for micro-mini modules of 20 TPD
to 600 TPD Capacities.
What would you like to add about your future plans?
We, at Choyal, are always looking forward and pioneer
in the field of grain milling equipment & grinding solutions. We are also coming up with new innovation in the
flour grinding sector which will not only change the entire
picture of flour grinding sector in entire world but also
provide the options of top milling industries regarding
Chakki grinding technology. Our R&D team finally prepared with their long time efforts and endeavor towards
our research and innovate the new product and that is
“Wish Mill” & “Double Decker”.
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veren Wonder Drop, farklı tahılların kontrolü için tasarlanmdı ve kullanıcı dostu arayüze ve sistem bakımı kolaylığına sahip. Beklenen su eklemesi ve tahılın son nemi,
otomatik ıslatma sistemindeki HMI üzerinde başlangıç
olarak ayarlanabiliyor. Asıl tahıl ve su akışı verisi, sistem
tarafından algılanıyor, su ve tahıl akışını akıllıca hesaplayan PLC’ye gönderiliyor.
Anahtar Özellikler:
• Entegre hacimsel tahıl akış denetleyicisi.
• Kolay bakım ve inanılmaz derecede ekonomik ama güvenilir.
• Yarı otomatik ve tam otomatik çeşitleri mevcut.
• Tüm tahıllara geniş uygulanabilirlik.
• Tak ve çalıştır işlemi
• Wi-fi erişimli
Değirmencilerin Choyal teknolojilerini seçme nedenleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir değirmenci
teknolojisini yenilemek veya yeni bir fabrika kurmak
için Choyal’i tercih ettiğinde sahip olacağı avantajlar
ve kazançlar nelerdir? Kısacası, değirmencilere neyin
garantisini veriyorsunuz?
Konseptten görevlendirmeye, tasarımdan detaylı mühendisliğe, teknik ve teknik olmayan çeşitli hizmet ve işlemleri birleştirerek anahtar teslimi proje çözümleri sunuyoruz.
Müşterilerin, istediklerini sınırlarını zorlamadan, tam olarak
almalarına olanak sağlayan bir hizmet. Choyal, 20 TPD’den
600 TPD kapasiteye kadar mikro mini modüllere yönelik
anahtar teslim çözümler sunuyor. Daha kısa uygulama planına sahibiz ve insan gücünü eğitebiliriz.
Gelecek planlarınız hakkında neler eklemek istersiniz?
Bizler Choyal’de her daim tahıl değirmenciliği ekipmanları
ve öğütme çözümleri alanında istekliyiz ve öncülük etmekteyiz. Ayrıca sadece dünyadaki un öğütme sektörünün bütün
resmini değiştirmiyor, aynı zamanda Chakki taşlama teknolojisi ile ilgili en üst düzey değirmencilik endüstrileri seçenekleri
de sunarak un öğütme sektöründe yeni yenilikler oluşturuyoruz. “WISH MILL” & “DOUBLE DECKER”, AR-GE ekibimizin
uzun süreli çabaları ve bizim araştırmaya yönelik çabalarımız
sonunda hazırlanan inovatif yeni ürünlerden biridir.
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Nigel BENNETT, NABIM:

“One of the most technically
advanced industries
in the world”
...............................................................................
“Dünyanın teknolojik olarak en
gelişmiş endüstrilerinden biri”
“The UK flour milling industry is one of the most technically advanced in the world. A continuous process of restructuring over many decades has produced a lean and efficient industry capable of meeting
the challenges it faces. Milling companies in the UK are vigilant in making the investment in technological advances that is needed to meet their customer’s requirements efficiently and effectively.”
“İngiltere un değirmenciliği endüstrisi dünyanın teknik olarak en gelişmiş endüstrilerinden biridir.
Onlarca yıldır süregelen yeniden yapılandırma süreci karşılaştığı zorluklarla yüzleşebilme yeteneğine sahip meyilli ve etkili bir endüstri meydana getirmiştir. İngiltere'deki değirmencilik şirketleri
müşterilerinin isteklerini etkili ve verimli şekilde karşılamak için gereken teknolojik gelişmelere yatırım yapmada dikkatlidir.”
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This month, Miller Magazine interviewed Nigel Bennett,
Company Secretary and Employment Affairs Manager of
NABIM, National Association of British and Irish Flour Millers. Representing UK flour milling industry for more than a
hundred years, NABIM has now 30 companies ranging from
subsidiaries of multi-nationals to small enterprises. Stating
that the UK milling industry is one of the most technologically
advanced in the world, highly automated and capital intensive, Nigel Bennett also added that milling companies are
vigilant in making the investment in technological advances.

Bu ay Değirmenci Dergisi, İngiliz ve İrlandalı Değirmencilerin Ulusal Birliği NABIM’in Birlik Sekreteri ve İstihdam İşleri Müdürü olan Nigel Bennett ile bir röportaj gerçekleştirdi.
Yüzyılı aşkın bir süredir İngiltere un değirmenciliği endüstrisini temsil eden NABIM’in şu anda çok uluslu yan kuruluşlardan küçük işletmelere kadar toplamda 30 üyesi var. İngiltere
değirmencilik endüstrisinin dünyanın teknolojik olarak en
gelişmiş endüstrilerinden biri olduğunu belirten Nigel Bennet, değirmencilik şirketlerinin teknolojik gelişmelere yatırım
yapmada dikkatli olduklarını da sözlerine ekledi.

We talked about UK milling industry, approach of the
milling companies towards the new technologies, ongoing projects and future plans of NABIM. We take the details from Nigel Bennett.

Kendisiyle İngiltere değirmencilik endüstrisi, değirmencilik şirketlerinin yeni teknolojilere yönelik yaklaşımları,
NABIM’in devam eden projeleri ve gelecekteki planları
hakkında konuştuk. Detayları Nigel Bennett’ten alalım.

Mr. Bennett, firstly could you please give us some
information about NABIM? How many members do
you have and what are your activities as an association in the industry? What can you say about the
members that you represent?
NABIM was founded in 1878, its first task being to organize an exhibition of the new rollermilling equipment in use
in Hungary and elsewhere in Europe. For many years we
have had virtually the whole of the UK flour milling industry
in membership; this currently numbers 30 companies, ranging from subsidiaries of multi-nationals to small enterprises.

Sayın Bennet, öncelikle bizlere NABIM hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ne kadar üyeniz var ve bir
endüstri derneği olarak faaliyetleriniz neler? Temsil
ettiğiniz üyeler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
NABIM 1878 yılında kuruldu, öncelikli görevi Macaristan ve Avrupa'nın başka yerlerinde kullanılmakta olan
yeni valsli değirmen ekipmanın bir sergisini organize etmek olmuştur. Yıllardır İngiltere un değirmencilik endüstrisinin hemen hemen tamamını üyeliğe aldık; günümüzde
bunlar, çok uluslu yan kuruluşlardan küçük işletmelere
kadar 30 şirketten oluşmaktadır.

Could you please give us some information about
UK milling industry? What can you say about the
number of the mills, milling capacities, technology
usage level, and manufactured product groups?
There are 48 commercial flour mills in the UK. Each year,
the industry mills around 5½ million tonnes of wheat. We
produce white, whole meal and brown bread making flours,
as well as flour for biscuits, cakes, food ingredients, home
baking, starch manufacture and more besides. White
breadmaking flour accounts for around 50% of production.
The UK milling industry is one of the most technologically
advanced in the world, highly automated and capital intensive, staffed by a total workforce of around 2,500.

İngiltere değirmencilik endüstrisi hakkında bize
biraz bilgi verebilir misiniz? Değirmenlerin sayısı ve
kapasitesi, kullanılan teknolojinin seviyesi ve üretilen
ürün grupları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
İngiltere'de 48 adet ticari un değirmeni var. Her yıl endüstri
değirmenleri yaklaşık 5,5 milyon ton buğday işliyor. Bisküvi,
kek, yemek malzemeleri, evde pişirme, nişasta üretimi ve bunun gibi daha birçok madde için üretilen unun yanı sıra beyaz,
tam buğday ve esmer ekmek unları da üretiyoruz. Beyaz
ekmek unu, üretimin yaklaşık olarak % 50’sine tekabül ediyor.

How is the approach of the milling companies towards the new technologies? Is there any increase in
the recent milling and technology investments?
Milling companies are vigilant in making the investment
in technological advances that is needed to meet their
customer’s requirements efficiently and effectively.
Do all of the millers in UK & Ireland realize their production completely for domestic consumption? If there are,
which countries are the export targets and, if you have
the information, what is the amount of these exports?
The bulk of UK flour production is for domestic use.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

İngiltere değirmencilik endüstrisi dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş endüstrilerinden biridir. Yüksek derecede
otomatikleştirilmiş ve sermaye yoğundur, yaklaşık 2,500
çalışandan oluşan toplam iş gücünü barındırmaktadır.
Değirmenlerin yeni teknolojilere yaklaşımı nedir?
Son zamanlarda değirmencilik ve teknoloji yatırımlarında bir artış yaşandı mı?
İngiltere'deki değirmencilik şirketleri, müşterilerinin isteklerini etkili ve verimli şekilde karşılamak için gereken
teknolojik gelişmelere yatırım yapmada dikkatlidir.
İngiltere ve İrlanda'daki tüm değirmenciler üretimlerini tamamen yurtiçi tüketime yönelik mi gerçekleştiriyorlar? Eğer varsa, ihracattaki hedef ülkeler hangileri ve
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elinizdeki veriler ışığında bu ihracatın miktarı ne kadar?
İngiltere un üretiminin büyük bir kısmı yurt içi kullanıma
yöneliktir. Ancak, yaklaşık % 5’i, çoğunlukla diğer Avrupa
ülkelerine ihraç edilir.
Ülkenizdeki hammadde seviyesi nedir? Değirmenlerde işletilen hammaddenin ne kadarı ülkenizde üretiliyor ve ne kadarı ithal ediliyor? İthalat için hangi
ülkeleri tercih ediyorsunuz?
Hasadın kalitesine bağlı olarak değirmende öğüttüğümüz buğdayın % 80’inden fazlası İngiltere'de yetiştirilmektedir. Buğday Avrupa'dan (çoğunlukla Almanya, Fransa ve
bazı yıllar da Ukrayna), Kanada ve ABD'den ithal ediliyor.

However, around 5% is exported, mostly to other European countries.
What is the level of raw material in your country?
How much of the raw material processed in the mills
is produced in your country, and how much of it is
imported? Which countries do you prefer for import?
Depending on harvest quality, more than 80% of the
wheat we mill is grown in the UK. Wheat is imported from
Europe (principally Germany, France and, in some years,
the Ukraine), Canada and the USA.
Could you please give us some information about
flour consumption amount and consumption culture
of UK & Ireland? What are the preferences of your
consumers in bakery product consumption?
In the UK each day, the milling industry’s customers
produce 6½ million loaves of bread, 5 million biscuits, 4½
million cakes and buns, and 2 million pizzas.
What do you think about your position when you
compare your country to other countries in the world
in terms of milling and grain processing? What do
you aim in order to strengthen the position of your
industry throughout the world in the future?
The UK flour milling industry is one of the most technically
advanced in the world. A continuous process of restructuring over many decades has produced a lean and efficient
industry capable of meeting the challenges it faces.
As an association, do you have any ongoing projects for your industry or what are your future plans?
1. One of the main challenges is to prepare for the UK’s
exit from the European Union.
2. We continue to develop new training resources,
aimed at maintaining and improving skills levels within
the milling industry.

94

September • Eylül 2016

İngiltere ve İrlanda'nın un tüketim miktarı ve tüketim
kültürü hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Unlu
mamul tüketiminde tüketicilerin tercihleri nelerdir?
İngiltere'de her gün değirmencilik endüstrisi müşterileri
6,5 milyon somun ekmek, 5 milyon bisküvi, 4,5 milyon
kek ve çörek ve 2 milyon pizza üretmektedir.
Değirmencilik ve tahıl işleme açısından ülkenizi dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığınızda, konumunuzla
ilgili ne düşünüyorsunuz? Gelecekte, sanayinizi dünya
çapında güçlendirmek için neyi amaçlıyorsunuz?
İngiltere un değirmencilik endüstrisi, dünyanın teknik
olarak en gelişmiş endüstrilerinden biridir. Onlarca yıldır
süregelen yeniden yapılandırma süreci, karşılaştığı zorluklarla yüzleşebilme yeteneğine sahip, meyilli ve etkili bir
endüstri meydana getirmiştir.
Özellikle bir dernek olarak, endüstriniz ile ilgili olarak şu anda gerçekleştirdiğiniz veya gelecek yıllarda
gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeleriniz var mı?
1. Öncelikli görevlerimizden biri İngiltere'nin Avrupa
Birliği’nden ayrılmasına hazırlanmak.
2. Değirmencilik endüstrisi bünyesindeki yetenekleri
koruma ve geliştirmeyi amaçlayarak yeni eğitim kaynakları sağlamaya devam ediyoruz.
3. Hububat tedarik zincirinde, maliyet etkinliğini en üst
düzeye çıkarmak, verimliliği arttıracak yeni teknolojileri tanıtmak ve bunların yanı sıra izlenebilirliğe ve gerekli hassasiyete yardımcı olmak için başkalarıyla birlikte çalışıyoruz.
4. Şartnameye göre unu üretirken meydana gelebilecek
riskleri en aza indirmek amacıyla gıda güvenliğine yönelik
potansiyel tehditleri devamlı olarak denetliyoruz (örneğin
mikotoksinler). Aktif üyemiz olan Avrupa Un Değirmencileri Birliği, hem veri toplama ve analizi hem de eksik yasalara karşı lobicilik bakımından bu çalışmaya yardım ediyor.
5. NABIM, ekmeği teşvik etmek amacıyla tüketicilere
yönelik yapılan bir PR kampanyası ve okullarda kullanılmak üzere eğitime yönelik kaynaklar sağlayan www.grainchain.com dahil, birçok yönden tanıtım faaliyetleriyle de
ilgileniyor. Çeşitli faaliyetler farklı kitleleri hedef alır: Ör-
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3. We are working with others in the cereals supply
chain to maximize its cost-effectiveness, introducing
new technology to improve efficiency as well as to assist
traceability and due diligence.
4. We are continually monitoring potential threats to
food safety (eg mycotoxins) in order to minimize the risk
whilst producing flour to specification. Our active membership of the European Flour Millers Association aids
this work in terms both of data collection and analysis
and of lobbying against ill-conceived legislation.
5. nabim engages in promotional activities on several
fronts, including a consumer PR campaign to promote
bread; and www.grainchain.com, which delivers educational resources for use in schools. The various actitivites
target different audiences: for example, younger women,
teachers and home-bakers. However, all activities project a consistent message about the nutritional value of
flour, bread and bakery products.
Finally, what would you like to add about your association and flour milling industry in UK & Ireland?
We are proud of our role in running a distance learning
programme, studied by hundreds of students around the
world each year, helping to raise milling knowledge and
understanding both in the UK and globally. This seven
module programme, developed and delivered by millers for millers, has been running successfully for many
years but is kept right up-to-date; the study material is
reviewed annually and at least one new textbook edition is produced each year, all through the expertise of,
and time given by, a team of UK millers. Readers can
go to www.nabim.org.uk/training/distance-learning-programme for details of our courses.
neğin, genç kadınlar, öğretmenler ve ev fırıncıları. Ancak
tüm faaliyetler un, ekmek ve fırın ürünlerinin besin değerleri hakkında tutarlı bir mesaj verir.
Son olarak, derneğiniz, İngiltere ve İrlanda'daki un değirmenciliği endüstrisi hakkında neler eklemek istersiniz?
Hem İngiltere'de hem de dünyada, değirmencilik bilgisini ve anlayışını artırmaya yardım etmede ve her yıl dünya
çapında yüzlerce öğrencinin çalıştığı uzaktan eğitim programının sürdürülmesinde, üstlendiğimiz rolden gurur duyuyoruz. Değirmenciler tarafından yine değirmenciler için
geliştirilen ve iletilen bu yedi modül programı, yıllardan
beri başarılı bir şekilde sürdürülüyoruz. Fakat günümüz
koşullarına uygun olarak devam ettiriliyoruz. Yıllık bazda
her yıl çalışma materyali üretiliyor ve her yıl İngiltere değirmencilerinin uzmanları, verdikleri süre zarfı ve bir ekibi neticesinde en az bir tane ders kitabı yayını üretiliyor.
Okuyucularınız derslerimiz hakkında detaylı olarak bilgi
sahibi olmak için www.nabim.org.uk/training/distancelearning-programme adresini ziyaret edebilirler.
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WORLD SORGHUM AND
MILLET MARKET
Dünya Sorgum ve
Darı Pazarı
Today, sorghum and millet are two of the most basic foods for the poor and rural people in the dry
regions that are poor in terms of other grains. When the production regions of these products are
reviewed, it is seen that Africa, Central America and South Asia are at the front. Used in various
fields such as human food, feed and biofuel; these products are an important food source for the
African countries that are especially poor in terms of other grain products.
Sorgum ve darı, günümüzde diğer tahıllar açısından fakir olan kurak bölgelerdeki yoksul ve kırsal
halk için en temel gıdalardan birisidir. Bu ürünlerin üretim bölgelerinde bakıldığında, Afrika, Orta
Amerika ve Güney Asya’nın ön sıralara çıktığı görülmektedir. İnsan gıdası, yem ve biyoyakıt gibi çok
çeşitli alanlarda kullanılabilen bu ürünler, özellikle diğer tahıl ürünleri açısından fakir Afrika ülkeleri
için önemli bir gıda kaynağıdır.
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Sorghum is a feed crop of poaceae family which can
reach up to 3 meters in height. It is heat and drought-tolerant plant and also it is not picky about soil type. It is resistant
to salty and alkali soil. This plant has high photosynthesis
efficiency and can be cultivated in every climate condition. It
does not need excessive irrigation and fertilization.

Toprak ayırt etmeksizin, sıcağa ve kurağa dayanıklı bir bitki olan sorgum, boyu 3 metreye kadar ulaşabilen
buğdaygiller ailesine ait bir yem bitkisidir. Tuzlu ve alkali
topraklara dayanıklıdır. Sorgum bitkisi, yüksek fotosentez
verimine sahiptir ve her iklim koşulunda kolaylıkla yetişebilmektedir. Fazla sulama ve gübre ihtiyacı bulunmamaktadır.

Today this crop is used as feed in general terms and
it is produced in high amount in drought and dry places
of Africa especially where grain production is insufficient
or not seen and it is used mainly in human nutrition. One
of the species, Sorghum bicolor, is an important world
crop, used for food (as grain and in sorghum syrup or
“sorghum molasses”), fodder, the production of alcoholic
beverages, as well as biofuels. Species are native to tropical and subtropical regions of all continents in addition to
the South West Pacific and Australasia.

Günümüzde bu bitkinin genel kullanım alanı yem olmakla birlikte özellikle diğer tahıl ürünlerinin yetersiz üretildiği veya üretilemediği Afrika’nın kurak ve sıcak bölgelerinde, yoğun olarak üretilmekte ve önemli oranda insan
beslenmesinde değerlendirilmektedir. Sorgumun çeşitlerinden birisi olan iki renkli Sorgum, biyoyakıtların yanı sıra
gıda (tahıl olarak sorgum şurubu veya sorgum pekmezinde), yem, alkollü içkilerin üretiminde kullanılan önemli bir
dünya tahılıdır. Sorgumun farklı türleri, Güney Batı Pasifik
ve Avustralasya’ya ek olarak diğer tüm kıtalardaki tropik
ve yarı tropikal bölgelerde de yetişmektedir.

Some scientists believe that climate changing will make
sorghum a much more valuable product in the future because sorghum is preferred instead of corn in arid places.
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Bazı bilim adamları, küresel ısınmanın ilerleyen yıllarda
sorgumu daha değerli bir ürün haline getireceğine inanıyor.
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In another word, it can be an alternative to corn. Consequently, decreasing in underground water amount will
not enable corn cultivation in some places due to global
warming. However, sorghum will be one of the cultivated
products in such areas as it does not need much water.
In some parts of Turkey, millet is another name for corn
and so most of the time millet is mistaken for corn. However millet is cultivated around the world for food and
feed; it has smaller seeds than corn; it is a really different
cereal in comparison to corn in terms of appearance of
its plant. Flowers of all millet species stand upright and
inclined in shape of dense or sparse bunches. Thus, its
seeds do not form a regular sequence around the rachis
as it is in wheat or barley. Efficiency and nutrition of millet
seeds are much lower than most of the other grains.
Millet has many different prominent species and varieties in different parts of the world. Common point of all
millet species is that they are grown in difficult production
environments such as those at risk of drought. Various
millet species had been staple food for people in Africa
and Asia for 4000 years and in Europe until the end of
Middle Age. Although millet is cultivated as feed plant in
Turkey, Western Europe and USA, it still has importance
as human nutrient in dry and drought countries in Africa
and Asia. Number of its species is around 300.
Liking sandy soil and being drought-tolerant, millet is
summer crop which is cultivated in spring. It is warm
climate plant which does not need rainfall and can be
cultivated even in most arid lands. For instance, pearl
millet (Pennisetum glaucum) which has expanded to
around Sahara Dessert as it is drought-tolerant is one
of the most important agricultural plants in Africa and
India. Mainly, it is indigenous to tropical climate but it
is also well-adapted to various climates. It is not affected by heavy rainfall. Proso millet and foxtail millet
do not like moisture much. Millet seeds sprout in 8-120
degree. Millet is drought-tolerant however its growth
decelerates due to drought. After drought, it continues
to grow fast.
Another important feature of millet is that it can be
stored longer than other grains. Finger millet (Eleusine
coracana) cultivated in Africa and India can be stored for
8 years without deterioration in jerry-built grain storages
of native people. This is an important source for countries
that cannot make production for years due to drought.
Sorghum is also a kind of millet. For the countries that
cannot make production for years due to drought, this
is a vital source. Indeed, sorghum is also a type of millet. However, total production amount in the world made
sorghum seem like a separate product.
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Çünkü sorgum, su kıtlığı olan yerlerde mısır yerine tercih
edebiliyor. Yani mısıra alternatif olabilir. Dolayısıyla gelecekte küresel ısınma nedeniyle yer altı sularının azalması bazı
bölgelerde mısır ekiminin yapılmasına imkan tanımayacak
ancak sorgum, suya daha az ihtiyaç duyan özelliğiyle bu
bölgelerde yetiştirilebilen ürünler arasında yer alacak.
Türkiye’nin bazı bölgelerinde darı, mısırın diğer adıdır
ve bu yüzden “darı” denildiğinde çoğu zaman insanların
aklına mısır gelmektedir. Oysa darı, dünya çapında gıda
ve yem için ekilen ve mısırdan çok daha küçük tanelere
sahip, bitki görüntüsü itibariyle de mısırdan bir hayli farklı
bir tahıl ürünüdür. Bütün darı türlerinin çiçekleri dik ya da
eğik, sık ya da seyrek salkımlar biçimindedir. Dolayısıyla
tohumları (taneleri) buğday ya da arpada olduğu gibi bir
eksenin çevresinde düzenli olarak dizilmiş başaklar oluşturmaz. Çok küçük olan darı tanelerinin verimi ve besin
değeri de öbür tahılların çoğundan daha düşüktür.
Darının dünyanın farlı noktalarında öne çıkan birçok
farklı türü, çeşidi vardır. Bütün darı türlerinin temel benzerlikleri ise kuraklık riski altında olan zor üretim ortamına
sahip yerlerde yetiştirilebiliyor olmasıdır. Çeşitli darı türleri,
yaklaşık 4.000 yıldır Afrika ve Asya'da, Ortaçağ sonlarına
kadar da Avrupa'da insanların temel besin maddelerinden biri olmuştur. Bugün bu tahıl Türkiye’de, Avrupa'nın
batısında ve ABD'de daha çok yem bitkisi olarak ekilse
de, Afrika ile Asya'nın sıcak ve kurak ülkelerinde insan
beslenmesindeki önemini hâlâ korumaktadır. Tür ve çeşitleri 300'e yakındır.
Kumsal topraklardan hoşlanan, kurağa dayanıklı, ilkbaharda ekilen yazlık bir bitki olan darı, öbür tahıllar kadar
yağış istemeyen ve en verimsiz topraklarda bile gelişebilen bir sıcak iklim bitkisidir. Örneğin; kurağa çok dayanıklı
olduğu için ekim alanı Sahra Çölü'nün çevresine kadar
yayılan hintdarısı (Pennisetum glaucum) özellikle Hindistan ve Afrika'nın en önemli tarım bitkileri arasında yer alır.
Esas itibariyle tropik iklimin yerli ürünüdür. Fakat mutedil
iklime de iyi adapte olmuştur. Fazla yağıştan zarar görmez. Kum darı ve cin darı fazla rutubetten hoşlanmazlar.
Darı tohumları 8-12 derecede çimlenirler. Darılar kurağa
dayanıklıdır. Fakat kurakta gelişmeleri durgunlaşmaktadır.
Kuraklık geçince hızlı gelişmelerine devam ederler.
Darının bir diğer önemli özelliği diğer tahıllardan daha
uzun süre depolanabilmesidir. Hindistan ve Afrika'da tarımı yapılan ragidarısı (Eleusine coracana) yerlilerin derme
çatma tahıl ambarlarında hiç bozulmadan sekiz yıl kadar
saklanabilir. Kuraklık nedeniyle bazen yıllarca ürün alınamayan ülkeler için bu önemli bir yaşam güvencesidir.
Aslında sorgum da genel hatlarıyla darının bir çeşididir.
Ancak dünyadaki üretim miktarı, sorgumu tek başına değerlendirilen bir ürün olarak öne çıkarmıştır.
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WORLD SORGHUM PRODUCTION
AND CONSUMPTION
Sorghum has been cultivated for 5000 years and is the fifth
most important cereal crop grown in the world. Sorghum,
consumed instead of wheat and other cereals in terms of
intended use in Africa and some Far East countries, is widely
used as animal feed in United States, South America and
European countries. A type of bread which is made by milled
sorghum seed stand as one of the most widespread utilizations in human nutrition. Seeds of sorghum can be widely
used as animal feed as well as human nutrition. Sorghum
seed is crumbled and used as cellulose (fiber) source for
animals. In addition, plant stem and leaves are used also
as fodder and silage for animal nutrition as long as they are
chopped as green. In some places, sorghum stem is considered as building materials or energy source.
U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural
Service USDA states the world sorghum production,
which was 57.6 million tons in 2012/13 season, reached
to 60,9 million tons in 2013/14 season, 65 million tons
in 2014/15 season. Declining to 59,9 million tons in
2015/16, world sorghum production is forecasted to
reach to 65,2 million tons in 2016/17 season.
According to the data of 2015/16 season; world’s largest sorghum producer is U.S. with 15,1 million tons. Nigeria
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DÜNYA SORGUM ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Sorgum beş bin yıldan beri yetiştirilmekte olan bir bitkidir ve günümüzde dünyada yetiştirilen en önemli beşinci tahıl ürünü niteliğindedir. Afrika ve bazı Uzakdoğu
ülkelerinde kullanım açısından buğday ve diğer tahılların
yerini alan sorgum, Amerika Birleşik Devletleri, Güney
Amerika ve Avrupa ülkelerinde hayvan yemi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tanesinin öğütülmesi
ile elde edilen undan yapılan ekmek, sorgumun insan
beslenmesinde en yaygın kullanılma yollarından birini
oluşturmaktadır. Sorgumun tanesi insan beslenmesinde
kullanıldığı gibi hayvan yemi olarak da yaygın bir şekilde
kullanım alanı bulmaktadır. Tane sorgum parçalanarak
hayvanlara selüloz (lif) kaynağı olarak yedirilmektedir. Diğer taraftan bitki sapı ve yaprakları, yeşil olarak doğranmak suretiyle veya saman ve silaj yem olarak hayvanların beslenmesinde kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde
sorgum sapı inşaat yapı malzemesi veya enerji kaynağı
olarak değerlendirilmektedir.
ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi USDA’nın verilerine göre; 2012/13 sezonunda 57,6 milyon ton olan
dünya sorgum üretimi, 2013/14 sezonunda 60,9 milyon
tona, 2014/15 sezonunda ise 65 milyon tona ulaşmıştır.
2015/16 sezonunda 59,9 milyon ton civarına gerileyen
dünya sorgum üretiminin 2016/17 sezonunda 65,2 milyon tona yükseleceği öngörülmektedir.
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ranks second in world sorghum production with 6,1 million
tons. Mexico also ranks third after Nigeria with its production
amount of 5,5 million tons in 2015/16 season. India, Argentina,
China, Ethiopia and Sudan follow U.S., Nigeria and Mexico
in world sorghum production. In 2015/16 season, India produced 4,6 million tons, Argentina produced 3,3 million tons,
China produced 3 million tons, Ethiopia produced 2,6 million
tons and Sudan produced 2,3 million tons of sorghum.
Sorghum can be used in different parts of the world
for various purposes such as the production of food,
feed, biofuel and alcoholic beverages. Mexico and China rank first among world’s largest sorghum consumer
countries. China, being the number one in global sorghum consumption in 2014/15 season, remained as
the leader in 2015/16 season too. According to the
data of USDA, China ranks first in global sorghum
consumption in 2014/15 season with its production
amount of 10,3 million tons and Mexico ranks second
with its production amount of 6,2 million tons. Consumption amount of China which is 3,2 million tons
in 2012/13 season reached to 6,8 in 2013/14 season
and to 12,9 million tons in 2014/15 season. Increasing
its sorghum consumption in the last 5 seasons, China
became number one among sorghum consumer countries in 2015/16 season.
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USDA’nın 2015/16 sezonu verilerine göre; dünyadaki en
büyük sorgum üreticisi, 15,1 milyon tonla ABD’dir. Nijerya
ise 6,1 milyon tonluk üretim miktarıyla ikinci sıradadır. Meksika ise, 2015/16 sezonunda 5,5 milyon tonla Nijerya’dan
sonra üçüncü sıraya gerilemiştir. Dünya sorgum üretiminde ABD, Nijerya ve Meksika’yı, Hindistan, Arjantin, Çin,
Etiyopya ve Sudan takip etmektedir. 2015/16 sezonunda
Hindistan 4,6 milyon ton, Arjantin 3,3 milyon ton, Çin 3
milyon ton, Etiyopya 2,6 milyon ton, Sudan ise 2,3 milyon
ton sorgum üretimi gerçekleştirmiştir.
Sorgum dünyanın farklı noktalarında gıda, yem, biyoyakıt,
alkollü içki üretimi gibi birçok farklı amaçla kullanılabilmektedir. Dünyadaki en büyük sorgum tüketicisi ülkeler arasında
Çin ve Meksika ilk sıralarda yer almaktadır. 2014/15 sezonunda dünya sorgum tüketiminde ilk sırada yer alan Çin,
2015/16 sezonunda da yerini korumuştur. USDA verilerine
göre 2014/15 sezonunda 10,3 milyon ton ile Çin, 6,2 milyon ton ile Meksika dünya sorgum tüketiminde ilk iki ülkedir.
2012/13 sezonunda sadece 3,2 milyon ton olan Çin’in sorgum tüketimi, 2013/14 sezonunda 6,8; 2014/15 sezonunda ise 12,9 milyon tona ulaşmıştır. Son 5 sezonda önemli
oranda sorgum tüketimini arttıran Çin, böylece 2015/16
sorgum tüketim sıralamasında ilk sıraya yerleşmiştir.
2014/15 sezonuna kadar sorgum tüketiminde ilk sıra-
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Mexico which had been number one sorghum consumer until 2014/15 season increased its sorghum consumption which is 8,1 million tons in 2012/13 season to
8,3 million tons in 2013/14 and decreased to 6,6 million
tons in 2014/15 season; so Mexico fell back and become
second. USA, Nigeria, India, Sudan, Ethiopia and Argentina follow China and Mexico in world sorghum consumption. According to the USDA data; USA realized 6
million tons of sorghum consumption, Nigeria realized 6
million tons, India realized 5 million tons, Sudan realized
3,1 million tons, Ethiopia realized 2,9 million tons and Argentina realized 2,8 million tons in 2015/16 season.

WORLD MILLET PRODUCTION
AND CONSUMPTION
Today millet is an important grain product for the developing countries in Asia and Africa with semi-arid tropical
climate. Millet flour is used to make bread and also to make
alcohol and boza after fermented. It is used as feed for birds
and is one of the most important food stuff in North African
countries. In these regions millet seeds are consumed as
mash or flatbread after boiled or milled. In addition, stems
and seeds of all kinds of millets are used as animal feed.
According to USDA which announced that world millet
production amount in the last 5 years is between 29 and 30

da yer alan Meksika, 2012/13 sezonunda 8,1 milyon ton
olan sorgum tüketimini, 2013/14 sezonunda 8,3 milyon
tona yükseltse de, 2014/15 sezonunda 6,6 milyon tona
düşürerek ikinci sıraya gerilemiştir. Dünya sorgum tüketiminde Çin ve Meksika’yı ABD, Nijerya, Hindistan,
Sudan, Etiyopya ve Arjantin takip etmektedir. USDA
verilerine göre; 2015/16 sezonunda ABD 6 milyon ton,
Nijerya 6 milyon ton, Hindistan 5 milyon ton, Sudan 3,1
milyon ton, Etiyopya 2,9 milyon ton, Arjantin ise 2,8 milyon ton sorgum tüketimi gerçekleştirmiştir.

DÜNYA DARI ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Darı, günümüzde yarı kurak tropik iklime sahip Asya
ve Afrika’daki gelişmekte olan ülkeler için önemli bir tahıl
ürünüdür. Unundan ekmek yapıldığı gibi çok nişastalı olması bakımından ispirto çıkarılmasında ve mayalandırılması ile de boza yapımında kullanılır. Kuşlara yem olarak
verildiği gibi özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde en önemli
besin maddelerinden biridir. Bu bölgelerde darı taneleri
ya haşlanıp lapa olarak yenir ya da öğütülerek unundan
pide gibi yassı ekmekler yapılır. Ayrıca bütün darı türlerinin sapları ve taneleri hayvan yemi olarak da kullanılır.
Son 5 sezonda dünya genelinde üretilen darı miktarını
29-30 milyon ton arasında açıklayan USDA’nın verilerine göre; 2012/13 sezonunda 30 milyon ton olan dünya
darı üretimi, 2013/14 sezonunda 29 milyon tona gerilemiş,
2014/15 sezonunda ise 30,7
milyon tona ulaşmıştır. USDA,
2015/16 sezonunda 29 milyon
tona gerileyen dünya darı üretiminin, 2016/17 sezonunda da
30,5 milyon tona ulaşacağı öngörüsünde bulunmaktadır.
USDA’nın 2015 yılı verilerine
göre ülke bazında en önemli
üreticiler ise Hindistan, Nijerya,
Nijer, Nijer, Mali, Çin, Burkina
Faso ve Senegal’dir. Hindistan,
10 milyon tonu aşan üretim miktarıyla darı üretiminin çok önemli
bir bölümünü tek başına gerçekleştirmektedir. Diğer ülkelerin her
birinin yıllık darı üretim miktarları
ise 1 ile 5 milyon ton arasında
değişmektedir. Dünya darı üretiminde Hindistan’ın ardından ikici
sırada yer alan Nijerya, 2015/16
sezonunda 4,8 milyon ton darı
üretimi gerçekleştirirken üçüncü
sırada yer alan Nijer, 3,2 milyon
ton üretim gerçekleştirmiştir.
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million tons, world millet production, which was 30 million tons in
2012/13 season, declined to 29
million tons in 2013/14 season
and reached to 30,7 million tons
in 2014/15 season. USDA projects that world millet production,
which decreased to 29 million
tons in 2015/16 season, will reach
to 30,5 million tons level again in
2016/17 season.
According to the estimates of
USDA for 2015, the most important producers are India, Nigeria,
Niger, Mali, China, Burkina Faso
and Senegal. Solely India realizes
most of the millet production with
its production amount over 10
million tons. Annual millet production amount of the other countries
changes between 1 and 5 million
tons. Ranking second after India,
Nigeria realized 4.8 million tons of
millet production in 2015/16 season; while Niger realized 3.2 million tons of production.
World’s largest consumption in millet used mostly as human food and feed is India that also ranks first in the production. India’s millet consumption is slightly higher than the
production. Despite the 10,5 million-ton production, 10,8
million tons of millet consumption was realized in 2015/16
season. Nigeria, Niger, Mali, China, Burkina Faso and Senegal follow India in millet consumption. Nigeria realized 4,8
million tons of millet consumption, Niger realized 3,2 million
tons, Mali realized 2 million tons, China realized 1 million
tons, Burkina Faso realized 988 thousand tons and Senegal
realized around 749 thousand tons in 2015/16 season.

WORLD SORGHUM AND MILLET TRADE

Daha çok insan gıdası ve yem olarak kullanılan darıda
dünyadaki en büyük tüketici, üretimde de ilk sırada yer alan
Hindistan’dır. Hindistan’ın darı tüketimi, üretiminin bir miktar
üzerindedir. 2015/16 sezonunda 10,5 milyon tonluk üretimine karşılık 10,8 milyon tonluk darı tüketimi gerçekleştirmiştir.
Darı tüketiminde Hindistan’ı Nijerya, Nijer, Mali, Çin, Burkina
Faso ve Senegal takip etmektedir. 2015/16 sezonunda Nijerya 4,8 milyon ton, Nijer 3,2 milyon ton, Mali 2 milyon ton,
Çin 1 milyon ton, Burkina Faso 988 bin ton ve Senegal ise
749 bin ton civarında darı tüketimi gerçekleştirmiştir.

DÜNYA SORGUM VE DARI TİCARETİ

According to the USDA data; the sorghum amount subjected to the world trade in 2015/16 season was 10,5 million
tons. Ranking first in world sorghum export, U.S. realized 8,2
million tons of 10,5 million-ton export by itself. Argentina with
1 million tons, Ukraine with 900 thousand tons, India with
130 thousand tons followed U.S. in world sorghum export.

USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda dünya ticaretine konu olan sorgum miktarı 10,5 milyon tondur.
Dünya sorgum ihracatında ilk sırada yer alan ABD, 10,5
milyon tonluk ihracatın 8,2milyon tonluk kısmını tek başına gerçekleştirmiştir. Dünya sorgum ihracatında ABD’yi
1 milyon tonla Arjantin, 900 bin tonla Ukrayna, 130 bin
tonla Hindistan takip etmektedir.

China ranks first in the imports. China realized 87,2
million tons of 10,5 million-ton world sorghum import in
2015/16 season by itself. Japan follows China in sorghum import with 780 thousand tons. Mexico with 700
thousand tons, Sudan with 300 thousand tons, Chile and
Ethiopia with 150 thousand tons, EU countries with 120

İthalatta ise ilk sırayı Çin almaktadır. Çin, 2015/16 sezonunda 10,5 milyon tonluk dünya sorgum ithalatının 7,2
milyon tonluk kısmını tek başına gerçekleştirmiştir. Dünya
sorgum ithalatında Çin’i 780 bin tonla Japonya, 700 bin
tonla Meksika, 300 bin tonla Sudan, 150 bin tonla Şili ve
Etiyopya, 120 bin tonla AB ülkeleri takip etmektedir.
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thousand tons followed China in world sorghum import.
Millet is a product generally consumed in the region
where it is produced. Thus, the millet amount subjected
to the world trade is significantly low. USDA doesn’t have
open data for world millet trade. In the world millet trade
announced by UN Food and Agriculture Organization
FAO with formal, semi-formal and forecast data, import
and export amounts are not equivalent. FAO’s the most

Darı, genellikle üretildiği bölgede tüketilen bir üründür.
Bu yüzden dünya ticaretine konu olan darı miktarı son derece azdır. USDA’nın dünya darı ticaretine dönük açık verisi bulunmamaktadır. BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun
resmi, yarı resmi ve tahmini verilerle açıkladığı dünya darı
ticaretinde ise ithalat ve ihracat miktarları denk değildir.
FAO’nun en güncel verisi 2013 yılına aittir ve 2013 yılına
dönük verilerde ihracat 388 bin ton olarak görünürken,

current data belongs to the year 2013. While the export
was 388 thousand tons, the import was 348 thousand
tons in 2013. It is an important factor in this difference
that the data cannot be obtained in a healthy way. According to the data of FAO, India ranks first in world mil-

ithalat 348 bin ton olarak görülmektedir. Bu farklılıkta
darı ticaretine dair verilerin sağlıklı olarak elde edilememesi önemli bir etkendir. FAO’nun verilerine göre dünya
sorgum ihracatında ilk sırayı Hindistan almaktadır. 2013
yılında 82 bin ton civarında darı ihraç eden Hindistan’ı, 57
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let export. EU countries with 57 thousand tons, Ukraine
with 40 thousand tons, Russia with 39 thousand tons
followed India that exported around 82 thousand tons of
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bin tonla AB ülkeleri, 40 bin tonla Ukrayna, 39 bin tonla
Rusya takip etmektedir. İthalatta ise ilk sırayı AB ülkeleri
almaktadır. 2013 yılında 106 bin ton darı ithalatı gerçek-
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millet in 2013. EU countries also rank first in imports. Yemen with 22 thousand tons, USA with 20 thousand tons
and Tanzania with 19 thousand tons follows EU countries
that imports 106 thousand tons of millet in 2013.

SORGHUM AND MILLET PRODUCTION
IN TURKEY
Sorghum, which is not known well in Turkey, is produced
mostly for feed and the production amounts are significantly
low. According to the production amount compiled by Turkish Statistical Institute since 2004; Turkey realizes sorghum
production between 100 and 400 tons every year. Sorghum
production of Turkey which was 361 tons in 2013 was realized
as 81 tons in 2014. This amount decreased to 4 tons in 2015.
Compared to sorghum, millet production is more common
in Turkey. The most important millet species cultivated in Turkey are vulgare, proso millet and pearl millet. According to the
data of TUIK; millet cultivation land, which was 39 thousand
decares in 2004, reached to 29 thousand decares in 2010.
However; declining in the following years, millet cultivation
land decreased to 25 thousand decares in 2013. It showed
an increase in 2014 and reached to 26.6 thousand decares.
Cultivation area in 2015 was 26,9 thousand decares.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

leştiren AB ülkelerini, 22 bin tonla Yemen, 20 bin tonla
ABD ve 19 bin tonla Tanzanya takip etmektedir.

TÜRKİYE’DE SORGUM VE DARI ÜRETİMİ
Türkiye’de çok bilinmeyen bir ürün olan sorgum, çoğunluk yem amaçlı olarak üretilmektedir ancak üretim miktarı
da son derece düşüktür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2004
yılından bu yana derlediği sorgum üretim miktarına göre Türkiye, her yıl 100 ile 400 ton arasında sorgum üretimi gerçekleştirmektedir. 2013 yılında 361 ton olan Türkiye’nin sorgum
üretimi 2014 yılında sadece 81 ton olarak gerçekleşmiştir.
Bu miktar 2015 yılında ise 4 tona gerilemiştir.
Sorguma kıyasla darı üretimi ise Türkiye’de çok daha
yaygındır. Türkiye’de tarımı yapılan en önemli darı türleri
koca, kum ve cin darıdır. TÜİK’in verilerine göre 2004 yılında 39 bin dekar olan darı ekim alanı giderek daralmış
ve 2010 yılında 29 bin dekara düşmüştür. Ancak sonraki
yıllarda da sürekli düşüş gösteren darı ekim alanı, 2013
yılında 25 bin dekara kadar gerilemiş, 2014 yılında ise bir
miktar artış göstererek 26,6 bin dekara ulaşmıştır. 2015
yılında kaydedilen ekim alanı ise 26,9 bin dekardır.
Ekim alanındaki daralma, üretime de yansımıştır. TÜİK verilerine göre; 2004 yılında 7 bin ton olan Türkiye darı üretimi,
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The decline in the cultivation land also
reflected on the production. According
to TUIK data; Turkey’s millet production,
which was 7 thousand tons in 2001, remained around 6-7 thousand tons until
2011 and declined to 4 thousand 759
tons in 2012. Increasing over 5 thousand tons, production decreased to 6
thousand 744 tons in 2014 and recorded as 6 thousand 219 tons in 2015.

SORGHUM AND
MILLET TRADE IN TURKEY
Turkey does scarcely any sorghum
trade. Although there is no export
data, import amount changes between
100 and 300 tons by years. However,
recorded import amount was 1,345
thousand tons in 2015. As it is in sorghum, there is no data for millet export.
Millet import amount is much higher
than sorghum import amount. According to the data of TUIK, millet import
amount of Turkey which is around 2 thousand tons in 2010
reached to 10.4 thousand tons in 2011 and 11.1 thousand
tons in 2012. Import amount decreased to around 2 thousand tons in 2013-14 seasons again and was realized as
2.8 and 2.9 relatively. Increasing again in 2015, the import
amount was recorded as 6,2 thousand tons.
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2011’e kadar 6-7 bin ton ve civarında kalırken 2012’de 4 bin 759
tona gerilemiştir. Bir sonraki yıl yeniden 5 bin ton üzerine çıkan üretim, 2014 yılında 6 bin 744 bin tona
kadar yükselmiş ve 2015 yılında 6
bin 219 ton olarak kaydedilmiştir.

TÜRKİYE’DE SORGUM
VE DARI TİCARETİ
Türkiye’de sorgum ticareti yok
denecek düzeydedir. İhracata
neredeyse hiç rastlanmazken yıllar itibariyle sadece 100 ile 300
ton arasında değişen bir ithalat
söz konusudur. Ancak, 2015 yılında kaydedilen 1,345 bin tonluk
ithalat miktarı dikkat çekicidir.
Sorgumda olduğu gibi darıda da
ihracattan bahsetmek mümkün
değildir. Darı ithalat miktarı ise
sorguma kıyasla çok daha yüksektir. Tüik verilerine göre 2010
yılında 2 bin ton civarında olan Türkiye’nin darı ithalatı,
2011 yılında 10,4 bin tona, 2012 yılında 11,1 bin tona
ulaşmıştır. 2013-14 yıllarında ithalat yeniden 2 bin ton
seviyelerine gerilemiş ve sırasıyla 2,8 bin ton ve 2,9 bin
ton olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise artışa geçen
ithalat 6,2 bin ton olarak kaydedilmiştir.
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GRAIN AND FLOUR MARKET
IN BELARUS, ESTONIA, LATVIA
AND LITHUANIA
Beyaz Rusya, Estonya, Letonya
ve Litvanya’da Tahıl ve Un Pazarı
Wheat flour exports of Belarus has been oscillating between 10,000
and 20,000 tons in the last five years. Wheat flour exports for Estonia has been changing between 15,000 and 21,000 tons in the
last five years. Latvia exported 28,000 tons of wheat flour in 2011,
and the amount later increased to 51,000 tons in 2012. The amount
exported in 2013 was 42,000 tons. Wheat flour exports of Lithuania
reached 29,000 tons in 2011; however, the amount went down to
23,000 tons in 2012. The imported amount was 24,000 tons in 2013.
Beyaz Rusya’nın buğday unu ihracatı son beş yılda 10 bin ve 20 bin
ton arasında değişen miktarlarda seyretmektedir. Estonya’nın buğday unu ithalatının son beş yılda 15 bin ton ve 21 bin ton arasında
değişen rakamlarla kaydedildiği görülmektedir. Letonya 2011 yılında
28 bin ton buğday unu ihraç etmiş, bu miktarı 2012 yılında 51 bin
tona yükseltmiştir. 2013 yılında kaydedilen ihracat miktarı ise 42 bin
tondur. Litvanya’nın buğday unu ithalatında ise 2011 yılında 29 bin
tona ulaşıldığı, fakat 2012 yılında bu miktarın 23 bin tona düştüğü izlenmektedir. 2013 yılında kaydedilen ithalat miktarı ise 24 bin tondur.
A former member of the USSR, Belarus has a population of approximately
9.5 millions. Its capital is Minsk. Forging
close relationships with Europe, Belarus
is a neighbour of Latvia in the north,
Lithuania in the north-west, Russian
Federation in the north-east and east,
Poland in the west and Ukraine in the
south. A Baltic country in Northern Eu-
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Eski bir SSCB ülkesi olan Beyaz
Rusya yaklaşık 9,5 milyonluk nüfusa
sahiptir. Başkenti ise Minsk şehridir.
Avrupa ile yakın ilişkiler geliştiren Beyaz Rusya kuzeyde Letonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeydoğu ve doğuda
Rusya Federasyonu, batıda Polonya,
güneyde ise Ukrayna ile sınır komşusudur. Kuzey Avrupa’da bir Baltık ül-
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rope, Estonia has a population of approximately 1.3 million,
and its capital is Tallinn. Economical and political relationship between Estonia and the West was started in 1994,
when the last Soviet troops left the country, and Estonia
became a member of NATO and EU in the spring of 2004.

kesi olan Estonya ise yaklaşık 1,3 milyonluk nüfusa sahiptir ve başkenti Tallinn’dir. Estonya’nın batı ile ekonomik
ve siyasi ilişkileri son Sovyet birliklerinin ülkeyi terk ettiği
1994 yılında başlamış; ülke NATO ve Avrupa Birliği’ne
2004 yılı ilkbaharında katılmıştır.

Latvia, whose capital is Riga, has an estimated population of 2.2 millions. Situated in the north-eastern part
of Europe, Latvia is located on the coasts of the Baltic
Sea and the Gulf of Riga. It is surrounded by Estonia in
the north, Russia in the east, and Lithuania in the south.
Lithuania, which has a population of 3.1 millions, is surrounded by Latvia in the north, Belarus in the east and
south, Russia and Poland in the south-west, and the Baltic Sea in the west. With its capital at Vilnius, the country
is a member of NATO; the European Council, and the EU.

Başkenti Riga olan Letonya ise tahmini olarak 2,2 milyonluk nüfusa sahiptir. Avrupa’nın kuzeydoğu kesiminde
bir ülke olan Letonya, Baltık Denizi ve Riga Körfezi kıyılarında yer alır. Kuzeyde Estonya, doğuda Rusya, güneyde
Litvanya ile çevrilidir. 3,1 milyonluk nüfusa sahip olan Litvanya ise kuzeyde Letonya, doğuda ve güneyde Beyaz
Rusya, güneybatıda Rusya ve Polonya, batıda da Baltık
denizi ile çevrilidir. Başkenti Vilnius olan ülke aynı zamanda NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'ne üyedir.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
OVERALL ECONOMICAL VIEW
Belarus is located at the heart of Europe, in the middle of
large and significant highway and rail road networks among
the Russian Federation, European countries and Asia, and
at the intersection of essential communication hubs as well
as oil and gas pipelines. An overall glance at the economy
of Belarus shows that its close relationship with the Russian Federation has an important place. The foreign trade
deficit, which has been on the rice in recent years, can be
associated with the faltering competitive power in the Russian market and the negative affects resulting from shrinking
demands after the financial crisis. Political and economical
problems in the Russian Federation may also have direct effect on Belarus. Close economical and political relationship
with the Russian Federation leads to a potential of being the
first to suffer from the negative conditions.
Estonia is a transit country in global trade, with its central location and transportation network, which opens up
primarily to the Baltic Region, Russian Federation and
Nordic countries. Thanks to the actions Estonia has taken
to facilitate bureaucratic obstacles, expand digital services
and offer new advantages for foreign investors, the country has become one of the most open economies in the
world. In this aspect, Estonia is one of the leading European countries in terms of convenience to conduct business
and economical freedom indexes of various institutions.
Latvia has achieved a growth of an average 10% per
year between 2003 and 2007. This growth was a result of
foreign borrowing rather than an increase in production.
In the last quarter of 2008, its economy came to a stagnation as a result of the global financial crisis. With the
crisis in 2009, it became the fastest shrinking economy in
the EU. The government based its strategy to overcome
the crisis on “export-driven growth” after 2010, instead of
“import-driven growth supported by foreign loans.” With

110

September • Eylül 2016

Beyaz Rusya, Avrupa’nın merkezinde, Rusya Federasyonu, Avrupa ülkeleri ve Asya arasında büyük ve önemli
kara ve demiryolları arasında kalan, temel iletişim noktaları
ile petrol ve doğalgaz boru hatlarının kesiştiği bir konumda
bulunmaktadır. Beyaz Rusya ekonomisine genel olarak bakıldığında Rusya Federasyonu ile yakın ilişkilerinin önemli
bir yer tuttuğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda giderek
artan dış ticaret açığı, Rusya pazarındaki rekabet gücünün
giderek azalması ve yaşanan ekonomik kriz sonrası ortaya çıkan talep daralmasının yarattığı olumsuzluklarla ilişkilendirilebilir. Rusya Federasyonu’nda yaşanan siyasi ve
ekonomik sorunlar da Beyaz Rusya’yı doğrudan etkileyebilmektedir. Gerek ekonomik gerekse siyasi açıdan Rusya
Federasyonu’yla olan yakın ilişkiler, olumsuz şartlardan da
öncelikle etkilenme potansiyelini doğurmaktadır.
Estonya, bölgesinde sahip olduğu merkezi konum ve
ulaştırma ağı ile uluslararası ticarette, özellikle Baltık Bölgesine, Rusya Federasyonu’na ve Nordik ülkelere açılan
önemli bir transit ülke durumundadır. Estonya, bürokratik
engellerin azaltılması, dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması,
girişimci ve dış yatırımcılar için yeni kolaylıklar sağlanması
yolunda attığı adımlar sayesinde dünyadaki en açık ekonomilerden birisi olma niteliğine sahiptir. Bu özelliğiyle Estonya,
çeşitli kuruluşların iş yapma kolaylığı ve ekonomik özgürlük
endekslerinde Avrupa’da en üst sıralarda yer almaktadır.
Letonya, 2003-2007 döneminde yıllık ortalama %10’u
aşan bir büyüme kaydetmiştir. Büyüme, üretimdeki artıştan ziyade, dış borçlanma ile gerçekleştirilmiştir. 2008
yılının son çeyreğinden itibaren küresel ekonomik krizin
etkisiyle durgunluğa girmiştir. 2009 yılında krizle birlikte
AB içerisinde ekonomisi en hızlı daralan ülke olmuştur.
Hükümet, ekonomik krizden çıkış stratejisini, “dış krediyle beslenen ithalata dayalı büyüme” yerine, 2010 yılından
itibaren “ihracata dayalı büyüme”ye dayandırmıştır. 2013
yılında yakalanan % 4'lük büyüme oranıyla Letonya, AB
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a growth rate of 4% achieved in 2013, Latvia become
one of the most favourable economies in the EU.
The economic recovery and growth thrust of Lithuania,
which was achieved after 2004 thanks to the political
stability brought by EU membership, came to halt in late
2008 as a result of global financial crisis, and 2009 its
economy shrank by 15%. In 2010, the economy showed
a tendency to grow again, in line with the objectives of
the government, and this growth trend was sustained
in the following years. Lithuania started using Euro as
a currency on June 1, 2015, and thus became the 19th
member country to enter the Euro Zone.

THE ROLE AND IMPORTANCE
OF AGRICULTURE
23% of the land of Belarus is non-arable as the radiation level exceeds the levels that is acceptable for human
health. The share of agriculture in economy is gradually
shrinking. The labour force employed in the agricultural
industry has also been decreasing. The primary agricultural products are potato, grain and animal products.
Belarus implements price control upon the products
considered as “socially significant” which mostly consist
of processed agricultural products. There are 27 products in this list; they are bread, milk, meat and meat
products, egg, oil, cereals, canned fruits and vegetables,
flour, pasta, fruit juice for children, cheese, fish, salt, coffee, tea and some baby formulas etc.
The economy of Estonia is based on industry. However, agriculture also contributes significantly to the economy. Since its lands are non-arable, approximately half
of the plant production consists of grass for animal feed.
In Lithuania, agricultural industry comprises a small
portion of GDP, and employs 8.2% of the total labour
force in the country. Before the agricultural reforms, agricultural and food production was the second biggest
industry, amounting to almost 28% of GDP. This share
remarkably decreased during the transition period, finally
going down to 6.7% in 1994. Its top products are potato,
wheat and sugar beet.
Agricultural industry that shares the 4% of GDP in Latvia employs nearly 8% of total workforce. Although the
number of people employed in agricultural industry and
the share of GDP in agriculture decreased over the years,
efficiency has increased through the modernization process implemented in agricultural production in recent
years. Moreover after Latvia became a member to EU in
2004 agricultural industry started to liberalize rapidly and
the country received more assistance programs of EU.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

içindeki en olumlu ekonomilerden biri olmuştur.
Litvanya’da ise AB üyeliğinin sağladığı siyasi istikrarın
da etkisiyle 2004 yılından itibaren kaydedilen ekonomik
canlanma ve büyüme hamlesi küresel ekonomik krizin etkisiyle 2008 yılı sonlarında duraklamış, 2009 yılında ekonomi % 15 küçülmüştür. Ülke, 2010 yılında hükümetin
hedefleri doğrultusunda yeniden büyüme eğilimine girmiş
ve büyüme trendi takip eden yılarda devam etmiştir. Litvanya 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla Euro’ya geçmiş, bu
suretle Letonya’nın ardından Euro Bölgesi’ne dahil olan
19. üye ülke olmuştur.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Beyaz Rusya topraklarının % 23’ü radyasyon seviyesinin insan sağlığı için kabul edilebilir oranları aşması sebebiyle tarımsal üretime kapalıdır. Ekonomide tarımın payı
giderek azalmaktadır. Tarım sektöründe istihdam edilen
işgücü de giderek azalmaktadır. Ülkede üretilen başlıca
tarım ürünleri patates, hububat ve hayvansal ürünlerdir.
Beyaz Rusya, çoğunluğunu işlenmiş tarım ürünlerinin
oluşturduğu “sosyal açıdan önem arz eden ürünler listesi”
kapsamı, ürünlere fiyat kontrolü uygulamaktadır. Söz konusu listede ekmek, süt, et ve et ürünleri, yumurta, yağ,
tahıllar, konserve meyve-sebze, un, makarna, çocuklar
için meyve suları, peynir, balık, tuz, kahve, çay, bazı bebek mamaları vb. olmak üzere 27 ürün yer almaktadır.
Estonya ekonomisi, sanayiye dayalıdır. Fakat tarım da
ekonomiye önemli katkıda bulunan alanlardan biridir.
Toprakları tarıma elverişli olmadığından bitki üretiminin
yaklaşık yarısı hayvan için yetiştirilen otlardır.
Litvanya’da ise tarım sektörü GSYİH’nın çok küçük
bir bölümünü oluşturmakta olup, ülkedeki işgücünün
% 8,2’ünü istihdam etmektedir. Ülkede tarımsal reform
öncesi dönemde tarım ve gıda üretimi ikinci büyük endüstriydi ve GSYİH’nın neredeyse yüzde 28’ine denk geliyordu. Bu pay geçiş döneminde ciddi miktarda azalmış
ve 1994’te % 6,7’ye düşmüştür. En çok üretimi gerçekleştirilen ürünler ise patates, buğday ve şeker pancarıdır.
Letonya’da GSYİH’nin % 4’ünü oluşturan tarım sektörü, toplam işgücünün de yaklaşık % 8’ini istihdam etmektedir. Letonya’da tarımda istihdam edilen nüfus ve tarımın
GSYİH’nin içindeki payı yıllar içinde azalma gösterse de
son yıllarda tarımsal üretimde birçok modernizasyonun
gerçekleştirilmiş olması ile verimlilik artmıştır. Ayrıca ülkenin 2004’te Avrupa Birliği’ne üye olmasıyla, tarım sektöründe hızlı bir liberalleşme görülmüş ve Avrupa Birliği
çerçevesinde elde edilen yardım programları da artmıştır.
Ülke verimli topraklardan oluştuğundan tarım ve or-
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Since the country consists of fertile lands, agriculture
and forestry provide significant amount of input to the
production industries. Wheat is the most significant agricultural product and barley, oats and rye are also produced in significant amount. Therefore, flour and bakery
products industry is a developed one and shares one
quarter of agriculture and food exports of the country. In
accordance with the demands of consumers, production
of organic flour products has also begun.

GRAIN PRODUCTION IN BELARUS
According to the data from Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, the top grain pro-

duced in Belarus is wheat. According to the data collected between 2006 and 2014, the wheat production
approximately amounts to a number between 1 million
tons and 2,9 million tons. Belarus produced 2,1 million
tons of wheat in 2011, which rose to 2,5 million in 2012.
The amount of production went down again to 2.1 million
tons 2013, but rose back to 2.9 million tons in 2014.
Another significant agricultural product in Belarus is
barley. The amount of barley produced here changes between 1.8 million tons and 2.2 million tons. Barley production which was 1.9 million tons in 2011 and 2012 went
down to 1.6 million tons in 2013. The amount of barley
produced in 2014 was 1.9 million tons. Another important
product is corn. From 2006 to 2014, corn production in
Belarus exceeded 1 million tons only in 2011 and 2013.
The amount of corn produced in 2014 was 599,000 tons.

GRAIN PRODUCTION IN ESTONIA
According to the data of FAO, the top agricultural
product of Estonia is wheat. Wheat production was
recorded at amounts changing between 200,000
and 600,000 from 2006 to 2014. The amount produced in 2011 was 360,000 tons, which rose to more
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mancılık önemli üretim sektörlerine girdi sağlamaktadır.
Buğday, en önemli tarım ürünü konumunda bulunmakta
olup, arpa, yulaf ve çavdar da önemli miktarlarda üretilmektedir. Buna bağlı olarak, un ve unlu mamuller sanayi
gelişmiş ve ülkenin tarım ve gıda ihracatının yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Son yıllarda tüketici taleplerine
paralel olarak organik unlu mamul üretimi de başlamıştır.

BEYAZ RUSYA’DA TAHIL ÜRETİMİ
Birleşmiş Miller Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre Beyaz Rusya’nın en fazla üretimini gerçekleştirdiği
hububat ürünü buğdaydır. 2006 ve 2014 sezonları arasında
gerçekleştirilen buğday üretim verilerine bakıldığında, yak-

laşık olarak 1 milyon ton ile 2,9 milyon ton arasında üretim
gerçekleştirildiği görülmektedir. 2011 yılında 2,1 milyon ton
buğday üretilirken bu miktar 2012 yılında 2,5 milyon tona
yükselmiştir. 2013 yılında tekrar 2,1 milyon tona düşen üretim, 2014 yılında artış göstererek 2,9 milyon tona ulaşmıştır.
Beyaz Rusya’nın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer
önemli tahıl ürünü ise arpadır. Arpa üretiminin 1,8 milyon
ton ile 2,2 milyon ton arasında değişen miktarlarda gerçekleştiği görülmektedir. 2011 ve 2012 yıllarında 1,9 milyon ton olarak kaydedilen arpa üretimi, 2013 yılında düşüş göstermiş ve 1,6 milyon tona gerilemiştir. 2014 yılında
gerçekleşen arpa üretimi ise 1,9 milyon tondur. Arpadan
sonra bir diğer önemli ürünse mısırdır. Beyaz Rusya’nın
mısır üretimi, 2006 ve 2014 yılları arasında yalnızca 2011
ve 2013 yıllarında 1 milyon tonun üzerine çıkmıştır. 2014
yılında kaydedilen mısır üretimi ise 599 bin tondur.

ESTONYA’DA TAHIL ÜRETİMİ
FAO’nun verilerine göre Estonya’da en çok üretimi gerçekleştirilen tahıl ürünü buğdaydır. Buğday üretimi 2006
ve 2014 yılları arasında 200-600 bin ton arasında değişen
miktarlarda kaydedilmiştir. 2011 yılında 360 bin ton olarak
kaydedilen üretim, 2012 ve 2013 yıllarında 400 bin tonun
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than 400,000 tons in 2012 and 2013, and reached
615,000 tons in 2014. Another important agricultural product in Estonia is barley. The amount of barley produced in 2011 was 294,000 tons. In 2012,
the amount went up to 341,000 tons, and in 2013
it reached 441,000 tons. The production of barley
continued to increase in 2014, reaching 458,000
tons. The amount of rye and oat produced in Estonia
does not reach 100,000 tons.

üzerine çıkmış, 2014 yılında ise 615 bin tona ulaşmıştır.
Estonya’nın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli ürün
arpadır. 2011 yılında arpa üretimi 294 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında 341 bin tona çıkan üretim, yükselmeye devam etmiş ve 2013 yılında 441 bin tona ulaşmıştır. 2014 yılında da artış gösteren arpa üretimi 458 bin
ton olarak kaydedilmiştir. Estonya’nın çavdar ve yulaf üretiminde ise 100 bin tonu bulmayan rakamlar söz konusudur.

LETONYA’DA TAHIL ÜRETİMİ
GRAIN PRODUCTION IN LATVIA
The leading grain produced in Latvia is wheat. The
wheat produced in 2009 was more than 1 million tons,

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Letonya’nın hububat üretiminde önde gelen tahıl ürünü
buğdaydır. Buğday üretiminde 2009 yılında 1 milyon tonun
üzerine çıkılmış, 2012 yılında ise üretim 1,5 milyon ton ola-
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and in 2012 the produced amount was 1.5 million tons.
The wheat produced in 2013 and 2014 was 1.4 million
tons. Another important agricultural product in Latvia is
barley. Having produced approximately 200,000 tons of
barley from 2009 to 2003, Latvia produced 418,000 tons
of barley in 2014. The amount of rye and oat produced in
Latvia is approximately 100,000-150,000 tons.

GRAIN PRODUCTION IN LITHUANIA

rak kaydedilmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen
buğday üretimi ise 1,4 milyon tondur. Letonya’nın üretimini
gerçekleştirdiği bir diğer önemli ürün ise arpadır. 2009 ve
2013 yılları arasında 200 bin ton dolaylarında üretim gerçekleştiren Letonya, 2014 yılında 418 bin ton arpa üretiminde bulunmuştur. Letonya’nın çavdar ve yulaf üretimi ise
100-150 bin ton dolaylarında gerçekleşmektedir.

LİTVANYA’DA TAHIL ÜRETİMİ

According to the FAO data, the top grain produced in
Lithuania is wheat. From 2006 to 2001, the amount of
wheat produced was less than 2 million tons, but in 2012
the amount went up to 2.9 million tons, and then down to
2.8 million tons in 2013. The amount of wheat produced

FAO verilerine göre Litvanya’da en çok üretimi gerçekleştirilen hububat ürünü buğdaydır. 2006 ve 2011 yılları arasında
buğday üretimi genel olarak 2 milyon tonun altında seyrederken bu miktar 2012 yılında 2,9 milyon tona yükselmiş ve 2013
yılında da 2,8 milyon tona gerilemiştir. 2014 yılında kaydedilen

in 2014 was 3.2 million tons. Another important grain
produced in Lithuania is barley. The amount of barley
produced in 2011 and 2012 was approximately 750,000
tons, which went down to 685,000 tons in 2013 and then
up to 1 million tons in 2014. The amount of corn and oat
produced in Lithuania is approximately 150,000 tons.

buğday üretim miktarı ise 3,2 milyon tondur. Litvanya’nın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli tahıl ürünü ise arpadır.
2011 ve 2012 yıllarında 750 bin ton civarında arpa üretilirken
bu miktar 2013 yılında 685 bin tona gerilemiş 2014 yılında ise
1 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Litvanya’nın mısır ve yulaf
150 bin ton civarında kaydedilmektedir.

GRAIN TRADE IN BELARUS
Grain trade in Belarus is dominated by wheat and corn.
Focusing on imports rather than exports to address domestic demand, Belarus has a shrinking import amount
which goes parallel to the increase in wheat and corn
production. According to the FAO data, wheat imports in
Belarus was 184,000 tons in 2012, which went down to
44,000 tons in 2013. The country imported 94,000 tons
of corn in 2012, and 84,000 tons of corn in 2013.

GRAIN TRADE IN ESTONIA
Grain trade in Estonia is dominated by wheat and
barley. With an increasing production of wheat and barley, Estonia also has an increasing amount of exports
of these products. It exported 70,000 tons of wheat in
2011, which went up to 251,000 tons in 2012, and fur-
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BEYAZ RUSYA’DA TAHIL TİCARETİ
Beyaz Rusya’nın hububat ticareti buğday ve mısır ağırlıklıdır. İç talebi karşılamak için ihracattan ziyade ithalata
odaklanan Beyaz Rusya’nın artan buğday ve mısır üretimine
paralel olarak ithalat miktarı da azalmaktadır. FAO’nun verilerine göre Beyaz Rusya’nın buğday ithalatı 2012 yılında
184 bin tona ulaşırken, bu miktar düşüş göstermiş ve 2013
yılında 44 bin tona gerilemiştir. Mısır ithalatında ise 2012 yılında 94 bin ton, 2013 yılında 84 bin ton mısır ithal edilmiştir.

ESTONYA’DA TAHIL TİCARETİ
Estonya’nın tahıl ticaretininse buğday ve arpa ağırlıklı
olduğu görülmektedir. Buğday ve arpa üretiminde artış
görülen Estonya’nın aynı ürünlerin ihracatında da yükselişe geçmiştir. 2011 yılında 70 bin ton buğday ihraç edilirken bu miktar 2012 yılında 251 bin tona, 2013 yılında ise
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ther up to 226,000 tons in 2013. The export of barley is
also on the rise. Estonia exported 184,000 tons of barley
in 2011, and although the amount fell to 84,000 tons in
2012, it achieved to go up to 170,000 tons in 2013.

GRAIN TRADE IN LATVIA
Just like in Estonia, wheat and barley are the two main
products in Latvia. Exporting 112,000 tons of wheat
in 2011, Latvia increased this amount to 251,000 tons
in 2012. The amount of imports recorded in 2013 was
204,000 tons. The amount of exported wheat also gradually increased to more than 1 million tons, starting from
2009. The amount of exports went down to 468,000 tons
in 2011, but later it started to increase again, and reached
1.4 million tons in 2012 and 1 million tons in 2013.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

226 bin tona çıkmıştır. Arpa ihracatında da artış söz konusudur. 2011 yılında 184 bin ton arpa ihraç eden Estonya bu miktarı 2012 yılında 84 bin tona düşürse de arpa
ihracatını 2013 yılında 170 bin ton olarak yenilemiştir.

LETONYA’DA TAHIL TİCARETİ
Tıpkı Estonya gibi Letonya’da da tahıl ticaretinin iki ana
ürünü buğday ve arpadır. 2011 yılında 112 bin ton buğday ithal eden Letonya 2012 yılında bu miktarı 251 bin
tona çıkarmıştır. 2013 yılında kaydedilen ithalat miktarı
ise 204 bin tondur. Buğday ihracatında ise giderek 2009
yılından itibaren 1 milyon tonun üzerine çıkılmıştır. 2011
yılında 468 bin tona gerileyen ihracat miktarı tekrar artışa
geçmiş ve 2012 yılında 1,4 milyon ton, 2013 yılında ise 1
milyon ton olarak kaydedilmiştir.
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The amount of barley exported from Latvia changes
between 100,000 and 180,000 tons. The amount of barley exported was 132,000 tons in 2011, 113,000 tons in
2012, and 134,000 tons in 2013. The amount of barley
imported was approximately 100,000 tons in 2010, 2011
and 2012, which went down to 87,000 tons in 2013.

GRAIN TRADE IN LITHUANIA
In Lithuania, where grain trade is dominated by wheat
and barley, the amount of exports surpass the amount
of imports. The amount of wheat exported in 2001 was
more than 1 million tons, which went down to 808,000
tons in 2011, but later rose back to 1.6 million tons in
2012. Gradually increasing amount of barley exports
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Letonya’nın arpa ihracatında kaydedilen miktarlar 100180 bin ton arasında değişmektedir. Arpa ihracat miktarı
2011 yılında 132 bin ton, 2012 yılında 113 bin ton, 2013
yılında ise 134 bin ton olarak kaydedilmiştir. Arpa ithalatı ise
2010, 2011 ve 2012 yıllarında 100 bin ton civarında kaydedilirken bu miktar 2013 yılında 87 bin tona gerilemiştir.

LİTVANYA’DA TAHIL TİCARETİ
Tahıl ticaretinin buğday ve arpa ağırlıklı ilerlediği
Litvanya’da da ithalattan ziyade ihracat miktarları daha
yüksektir. Buğday ihracatında 2008 yılında 1 milyon tonun üzerine çıkılmış, bu miktar 2011 yılında 808 bin tona
gerilemiş, ancak 2012 yılında 1,6 milyon tona ulaşılmıştır. Artışa devam eden buğday ihracatı 2013 yılında 1,9
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reached 1.9 million tons in 2013. The amount of exported barley was 204,000 tons in 2011, which decreased
to 101,000 tons in 2012. The export of barley was later
back on the rise, reaching 278,000 tons in 2013.

FLOUR TRADE IN BELARUS,
ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA

milyon ton olarak kaydedilmiştir. Arpa ihracatı ise 2011
yılında 204 bin ton olarak kaydedilmiş, 2012 yılında 101
bin tona gerilemiştir. Tekrar yükselişe geçen arpa ihracatı
2013 yılında 278 bin tona ulaşmıştır.

BEYAZ RUSYA, ESTONYA,
LETONYA VE LİTVANYA’DA UN TİCARETİ

According the the FAO data, the amount of wheat flour
exported by Belarus has been changing between 10,000
and 20,000 tons in the last five years. A total of 15,000
tons of wheat flour was exported from Belarus in 2012,
and this amount fell to 10,000 in 2013. Imports of wheat
flour is on the rise in Belarus. The amount of imports,
which was 9,000 tons in 2011 went down to 6,000 in
2012, but then reached 11,000 tons in 2013.

FAO’nun verilerine göre Beyaz Rusya’nın buğday unu
ihracatı son beş yılda 10 bin ve 20 bin ton arasında değişen miktarlarda seyretmektedir. 2012 yılında 15 bin ton
buğday unu ihraç eden Beyaz Rusya bu miktarı 2013 yılında 10 bin tona düşürmüştür. Beyaz Rusya’nın buğday
unu ithalatında ise artış izlenmektedir. 2011 yılında 9 bin
tona ulaşan ithalat miktarı 2012 yılında 6 bin tona gerilemiş, 2013 yılında ise 11 bin tona ulaşmıştır.

The exported amount of wheat flour is gradually increasing in Estonia. Exports of wheat flour, which was
recorded at 9,000 tons in 2011, rose to 14,000 tons in
2012, and then fell to 13,000 tons in 2013. The imports
of wheat flour has been recorded at amounts changing
between 15,000 and 21,000 tons in the last five years.
While 21,000 tons of wheat flour was imported in 2012,
the amount fell to 18,000 tons in 2013.

Estonya’nın buğday unu ihracatı ise giderek artmaktadır. 2011 yılında 9 bin ton olarak kaydedilen buğday unu
ihracatı 2012 yılında 14 bin ton 2013 yılında ise 13 bin
ton olarak kaydedilmiştir. Buğday unu ithalatının son beş
yılda 15 bin ton ve 21 bin ton arasında değişen rakamlarla kaydedildiği görülmektedir. 2012 yılında 21 bin ton
buğday unu ithalatı gerçekleştiği görülürken, bu miktar
2013 yılında 18 bin tona gerilemiştir.

Latvia exported 28,000 tons of wheat flour in 2011,
and the amount later increased to 51,000 tons in
2012. The amount exported in 2013 was 42,000
tons. The amount of imports recorded at 6,000 tons
in 2011 went up to 9,000 tons in 2012, and to 12,000
tons in 2013.

Letonya 2011 yılında 28 bin ton buğday unu ihraç etmiş, bu miktarı 2012 yılında 51 bin tona yükseltmiştir.
2013 yılında kaydedilen ihracat miktarı ise 42 bin tondur.
İthalata bakıldığındaysa 2011 yılında kaydedilen 6 bin
tonluk ithalat miktarının 2012 yılında 9 bin tona, 2013 yılındaysa 12 bin tona yükseldiği görülmektedir.

The amount of exports of wheat flour in Lithuania is
less than 20,000 tons. While 11,000 tons of wheat flour
was exported in 2011, the amount went up to 12,000
tons in 2012, and to 18,000 tons in 2013. The amount
of imports of wheat flour reached 29,000 tons in 2011;
however, the amount went doen to 23,000 tons in 2012.
The imported amount was 24,000 tons in 2013.

Litvanya’nın buğday unu ihracatında 20 bini geçmeyen
miktarlar söz konusudur. 2011 yılında 11 bin ton buğday
unu ihraç edilirken, bu miktar 2012 yılında 12 bin tona,
2013 yılındaysa 18 bin tona yükselmiştir. Buğday unu ithalatında ise 2011 yılında 29 bin tona ulaşıldığı, fakat 2012
yılında bu miktarın 23 bin tona düştüğü izlenmektedir.
2013 yılında kaydedilen ithalat miktarı ise 24 bin tondur.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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