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In this issue
of Miller Magazine…
Dear Readers,

Değirmenci Dergisi'nde
bu ay…
Değerli Okurlar,

We have reached to the 82nd issue of Miller Magazine. We discussed blending and tempering in this issue’s cover story. For this, we prepared a compilation
gathering up the related articles we took from experts.
The compilation focuses on the importance of blending
and tempering process, how to prepare wheat for tempering, duration of tempering, wheat blending and the
elements influencing these processes.

Değirmenci Dergisi’nin 82. sayısına ulaştık. Bu ay kapak dosyamızda Paçallama ve Tavlama konularına
değindik. Bunun için işin uzmanlarından aldığımız makaleleri bir araya getirip sizler için bir derleme yaptık.
Derlememiz, paçallama ve tavlama sürecinin önemi,
buğdayın tavlamaya nasıl hazırlanacağı, tavlama süresi, buğdayın paçallanması ve tüm bu işlemleri etkileyen
faktörleri ele alıyor.

This month, we interviewed Johannes Wick, CEO
Bühler Grain and Food Unit. Being CEO Grain and Food
Unit since April, 2016, Johannes Wick focuses on the
opportunities in the areas of nutrition, food and feed
safety, sustainability and Internet of Things. Thinking
that the basic question is how to feed a growing global
population, Johannes Wick stated that as the market
leader, Bühler offers sustainable solutions with ecological and economic benefits. You can find the details our
interview with Johannes Wick.

Bu ay Bühler’in Tahıl ve Gıda Birimi’nin CEO’su Johannes Wick ile röportaj yaptık. 2016 yılının Nisan ayından
bu yana Tahıl ve Gıda Birimi’nin CEO’su olan Wick, yeni
görevinde beslenme, gıda ve yem güveliği, sürdürülebilirlik ve nesnelerin interneti alanlarındaki fırsatları kovalıyor.
Dünyadaki asıl sorunu artan dünya nüfusunu besleyebilmekte gören Wick, Bühler’in Pazar lideri olarak ekolojik
ve ekonomik çözümler sunduklarından bahsetti. Detayları
Johannes Wick ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızda bulabilirsiniz.

In Technology Platform, our guest is Pingle, which
has 35 percent share in Chinese national milling market.
With Wu Junyong, General Manager of Pingle, we talked
about the company’s successes, targets, R&D studies
and technology solutions. You can find the details in our
interview with Wu Junyong.

Teknoloji Platformunda ise bu ay Çin’in yerel değirmencilik pazarı üzerinde yüzde 35’lik bir paya sahip olan
Pingle’ı konuk ediyoruz. Pingle Genel Müdürü Wu Junyong ile şirketin başarılarını, hedeflerini, AR-GE faaliyetlerini ve teknolojik çözümlerini konuştuk. Detayları Wu
Junyong ile gerçekleştirdiğimiz röportajda bulabilirsiniz.

Other interesting topics this month are the interview
with Aziz Khan, General Secretary of Seed Association
of Pakistan, Albania, Bosnia-Herzegovina and Montenegro Country Profile, the article of Prof. Dr. Adem Elgün “An Industrıal Approach to The Wheat Genome and
Quality” and the details about Bühler’s flaking roller mill
for grains, oats in particular.

Bu ayın içeriğinde ilginizi çekecek diğer başlıklardan Pakistan Tohum Derneği Genel Sekreteri Aziz Khan ile röportajımız, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Karadağ Ülke
Profili araştırmamız, Prof. Dr. Adem Elgün’ün “Buğday
Genomu Ve Kalitesine Endüstriyel Yaklaşım” isimli makalesi ve Bühler’in başta yulaf olmak üzere tahıllar için geliştirdiği kabuk soyma makinesinin detayları sizleri bekliyor.

Hope to meet you in the next issue…
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Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…

MILLER MAGAZINE

Leading Article
Başyazı

Zübeyde KAVRAZ

Miller Magazine
is being RENOVATED!

Miller/Değirmenci Dergisi
YENİLENİYOR!
Dear Milling Industry Representatives,
We left behind the month and we are presenting you
the October issue. As you know, nowadays nearly everyone is evaluating 2016 and making plans for 2017. Just
like everyone, we evaluated all our brands and thought
what we can present new and different in 2017. Today,
leaving all the other brands aside, I would like to tell you
about Miller Magazine and the renovations that we are
planning to make in the New Year.
You know, Miller, which has already left 10 years
behind, has always renovated and improved itself taking the expectations and demands into consideration. Miller Magazine, which entered into publishing as
once-a-two-month magazine with a limited content,
has managed to improve dramatically as your feedbacks have shown. Of course, we should not forget
that every single reader and advertiser have contributed to the improvement of our magazine so much. We
learnt about the industry thanks to you; and thanks
to your supports, we have managed to make Miller
Magazine one of the most significant magazines in
this industry.
We will continue to be renovated in 2017 as we did
in former years. In this aspect, I would like to announce
that the magazine will continue with two different prints
as English and Turkish by January 2017. The content of
both magazines will be the same. However, one will be
in Turkish for local readers and the other one will be in
English for international readers. The ads of advertisers
will be published in both magazines.
Another renovation is in digital area. As you know,
newspapers and magazines are read mostly in digital
area, in other words, on mobile phones or computers.
Now www.millermagazine.com is open to everyone; it
is followed and read by everyone who visits. However digital area is incredibly open to developments and
offers many opportunities every day. Mobile applications are also among them. By January 2017, even
before that, all the magazines of Parantez Publishing,
including Miller Magazine, will be read on mobile devices easily wherever you desire. The application will
be downloaded on Apple Store and Google Play soon.
These are only two of the renovations. I think the remaining renovations will be seen when you hold Miller
Magazine January 2017 issue.
Hope to meet you in the following issue, with other renovations and improvement news…
Best regards,
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Değerli değirmencilik sektörü temsilcileri,
Bir ayı daha geride bıraktık ve Ekim sayımızla karşınızdayız. Malum, bugünlerde hemen hemen herkes 2016
değerlendirmelerini ve 2017 planlamasını yapıyor. Biz de
herkes gibi tüm markalarımızda geçmişe dair bir değerlendirme yaptık ve 2017’de yeni ve farklı olarak sizlere
neler sunabileceğimizi düşündük. Bugün, bütün diğer
markalarımızı bir yana bırakarak size Miller/Değirmenci
Dergisi’nden ve yeni yılda hayata geçirmeye hazırlandığımız yeniliklerden bahsetmek istiyorum.
Biliyorsunuz, 10 yılı çoktan geride bırakan Miller, beklenti ve taleplerinizi göz önünde bulundurarak sürekli kendini
yeniledi, geliştirdi. 2 aylık periyotlarla ve sınırlı bir içerikle
yayın hayatına başlayan Miller/Değirmenci Dergisi, sizlerden aldığımız geri dönüşlerin de bize gösterdiği gibi, 10 yıl
içerisinde muazzam bir gelişme göstermeyi başardı. Tabi
bu süreçte her bir okurun ve reklamverenin bu derginin gelişimine büyük bir katkısı olduğunu unutmamak gerekiyor.
Biz, sizinle birlikte sektörü öğrendik ve sizin desteklerinizle
Miller/Değirmenci Dergisi’ni sektörün dünyadaki en önemli
dergilerinden biri haline getirmeyi başardık.
2017 yılında da, daha önceki yıllarda olduğu gibi yenilenmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, öncelikle dergimizin
Ocak 2017’den itibaren Türkçe ve İngilizce dillerinde, 2 farklı
baskıyla yola devam edeceğinin müjdesini vermek istiyorum. Her iki derginin de içeriği aynı olacak fakat biri yurtiçi
okuyucularımız sadece Türkçe, diğeri de uluslararası çaptaki okurlarımız için sadece İngilizce olarak basılacak. Reklam
verenlerimizin ilanları her iki dildeki baskıda da yer alacak.
Bir ikinci önemli yeniliğimiz dijital alanda gerçekleşecek.
Sizlerin de bildiği gibi artık gazete ve dergi gibi yayınlar,
ağırlıklı olarak dijital ortamdan, yani mobil cihazlardan ve
bilgisayarlardan takip ediliyor. Hali hazırda zaten www.degirmencidergisi.com web sitemizde dergilerimiz herkese
açık, takip edilebiliyor ve okunabiliyor. Ancak dijital alan,
inanılmaz şekilde gelişime açık ve her gün birbirinden farklı imkanlar sunuyor. Mobil uygulamalar da bunlardan biri.
Ocak 2017’den itibaren, hatta belki çok daha öncesinde,
Miller/Değirmenci Dergisi de dahil, Parantez Yayıncılık’ın
yayınladığı tüm dergileri mobil cihazınızdaki bir uygulamayla indirip istediğiniz her ortamda rahatlıkla okuyabileceksiniz. Uygulamamız çok kısa bir süre içerisinde App Store ve
Google Play’den indirilebilir hale gelecek. Bunlar yeniliklerimizden sadece ikisi. Geri kalan değişikleri, Ocak 2017
sayısını elinize aldığınızda hissedeceğinizi düşünüyorum.
Bir sonraki sayıda, başka yenilik ve gelişme haberleriyle
buluşmak üzere…
Saygılarımla…
MILLER MAGAZINE
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Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Cooperation in the sector:
TABADER
Sektörün Güç Birliği:
TABADER
Dear Miller Magazine Readers,
Turkish Association of Pulse and Grain Processing
Technologies, Storage and Analysis Systems (TABADER) that has been established in order to bring together all the parties working and carrying out researches
regarding the pulse and grain sector which is one the
most significant sectors and fields in both Turkey and
world and of strategic importance and those parties
working on the processing technologies, storage and
analyses regarding these sectors has readily completed
its organization and started its activities.
Covering a wide range in the sector, TABADER primarily aims for activities based on knowledge, technology and
system. It has undertaken many initiatives in an effort to
forge in a short period of time business cooperation with
both domestic and international institutions and agencies.
TABADER which will undertake quality projects at its respective field all the dynamics of the public sector, private
sector and academia.
Carrying out the launch meeting on September 24,
2016 in İstanbul together with all the board members and
TABADER’s new members, our association specified its
targets at its first meeting and carried out a workshop by
providing briefings by the experts on “State Supports” that
arouse attention in its members and other participants. The
next meeting of the workshop that will periodically continue
in the future will be held on December 10, 2016 in Ankara and the associations’ activities and significant news
relating to the sector will be shared and the members will
be informed of the newly-opened and potential markets.
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Değerli Değirmenci Dergisi okurları,
Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sektörlerinden ve
çalışma alanlarından olan, stratejik öneme sahip tahıl ve
bakliyat sektörü ile bu sektörlerle ilgili işleme teknolojileri,
depolama ve analiz sistemleri konusunda çalışan, araştıran, çalışmalar yapan tüm tarafları bir araya getirmek
hedefi ile kurulan Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri,
Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER), hızlı
bir şekilde organize olarak çalışmalarına başlamıştır.
Sektörde geniş bir yelpazeyi kapsayan TABADER, temelde bilgi, teknoloji, sistem bazlı çalışmaları hedefine
koymuştur. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası bazda
diğer kurum ve kuruluşlarla iş birlikteliklerini de kısa zamanda gerçekleştirmek için yoğun bir faaliyet alanına girmiştir. Nitelikli bir yapıda ve çalışma alanında faaliyet gösterecek olan TABADER, kamu, özel sektör ve akademik
dünyanın tüm dinamiklerini içine alacaktır.
Lansman toplantısını 24 Eylül 2016’da İstanbul’da tüm
yönetim kurulu üyeleri ve yeni TABEDER üyeleri ile yapan derneğimiz, ilk toplantısında hem dernek hedeflerini
açıkladı; hem de sektöre yönelik olarak üyelerine ve diğer
katılımcılara sektörün ilgi duyduğu “Devlet Destekleri” konusunda uzmanların katılımı ile brifingler vererek bir çalıştay gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte de periyodik
olarak devam edecek çalıştayın bir sonraki toplantısı 10
Aralık 2016’da Ankara’da gerçekleştirilerek, hem dernek
faaliyetleri paylaşılacak hem de yine sektörle ilgili flaş gelişmeler, yeni açılan ve potansiyel yaratan pazarlarla ilgili bilgiler paylaşılacaktır. Yine aynı çalıştay kapsamında
sektöre finansal kaynaklar konusunda bilgiler sunulacakMILLER MAGAZINE

Within this framework, TABADER will determine the periodical needs of the sector and undertake the activities that
will meet these needs and establish a link between public-private sector-academia. In particular, TABADER has
started to work on activities that will establish the standards
and norms on the domestic and international platforms.
TABADER has put on its agenda the works on the Geographical Indications that is still a worldwide trend and it will
put into practice the Geographical Indication certifications
of the respective products and complete within 3-4 months
a strategic work in a bid to ensure they become a normstandard in the domestic and international arena.

tır. Bu bağlamda, TABADER sektörün dönemsel ihtiyaçlarını belirleyerek bu ihtiyaçları karşılayacak faaliyetlerin
yanı sıra kamu-özel sektör-akademi arasındaki bağı da
sağlayacaktır. Özellikle, yurtdışındaki derneklerde olduğu
gibi, TABADER ulusal ve uluslararası platformda standartları, normları belirleyecek çalışmalara da başlamıştır.
TABADER, halen dünyada büyük bir trend olan Coğrafi İşaretler konusundaki çalışmaları gündemine almış ve
Türkiye’de sektörle ilgili ürünlerin coğrafi İşaretlerin sertifikalanmasını sağlayarak bunların ulusal ve uluslararası
camiada bir norm-standart haline gelmesi için stratejik bir
çalışmayı da 3-4 aylık bir sürede tamamlayacaktır.

It is a known fact that those who have today knowledge and technology rule the world. Within this context,
TABADER continues its works on such issues as information, technology, finance, R&D, P&D, standardization
and lobbying based on the sector. There is a deficiency
in our country in this respect. The worldwide sectors
have specific expectations from Turkey. Some expect
Turkey to lead the Pulse and Grain sectors in which we
are in a strong position. For this reason, any activity
undertaken is of great value. The sector in Turkey suffers from a problem regarding the human resources.
That’s why TABADER has decided to undertake intense
educational efforts in the sector. The gap in the Turkish sector will be thus filled and completely eliminated.
TABADER is pondering to undertake a serious documentation service for the needs of the sector. In particular, the national and international standards, information, magazines and articles needed by the sector will
be provided to the members. TABADER activities can
be followed at the TABADER’s webpage www.tabader.
org and social media accounts and one can subscribe
in order to participate in the activities.

Günümüz dünyasında bilgi ve teknolojiye hakim olanların, dünyaya da hakim olacağı yadsınamaz. Bu bağlamda, TABADER sektörel bazda, bilgi, teknoloji, finans,
AR-GE, ÜR-GE, standardizasyon, lobi faaliyetleri gibi konularda çalışmalarına devam edecektir. Ülkemizde bu anlamda büyük bir açık hala devam etmektedir. Dünyadaki
bu sektörlerin de Türkiye’den bu anlamda beklentileri bulunmaktadır. Özellikle, güçlü olduğumuz Tahıl ve Bakliyat
alanındaki liderliğimizi, Türkiye’den almak içinbekleyenler
var. Bu sebeple yapılan her çalışma bugün çok değerli durumdadır. Yine Türkiye’deki sektörün insan kaynağı
konusunda sıkıntıları bulunmaktadır. Bu amaçla da TABADER sektörde yoğun bir eğitim atılımına girmeye karar
vermiştir. Türkiye’de çok büyük eğitimli personel boşluğu
bu sayede doldurulacaktır. TABADER sektörün ihtiyaçları karşısında ciddi bir dokümantasyon servisi vermeyi de
düşünmektedir. Özellikle sektörün ihtiyaç duyduğu ulusal
ve uluslararası standartlar, bilgiler, dergiler, makaleler yine
üyelere ulaştırılacaktır. TABADER’in web sayfası www.tabader.org ve sosyal medya hesaplarından TABADER’in
faaliyetlerini takip edebilir ve yine bu sayede faaliyetlere
katılmak üzere üye olabilirsiniz.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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UNION OF FORCES

in milling and pulses processing technologies
......................................................................................................................

Değirmen ve bakliyat işleme teknolojileri sektöründe

GÜÇ BİRLİĞİ
Association of Grain and Pulses Processing Technologies, Storage and Analysis Systems (TABADER), which was established to provide union of forces in milling and pulses processing technologies, realized its first workshop in Istanbul Wow Hotel on September 24th, 2016 with participation
of nearly 30 company representatives.
Değirmen ve bakliyat işleme teknolojileri sektöründe güç birliği sağlamak hedefiyle kurulan Tahıl ve
Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER), ilk çalıştayını 30’a yakın firma temsilcisinin katılımıyla 24 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Wow Hotel’de gerçekleştirdi.
TABADER (Association of Grain and Pulses Processing Technologies, Storage and Analysis Systems) aiming
at catching world standards by developing technologies
that are used in grain and pulses production and at performing studies to increase power of these technologies
in world market realized its first workshop in Istanbul
Wow Hotel on September 24th, 2016. Prof. Dr. Mustafa Bayram, Chairman of the Board of TABADER, made
opening speech in the workshop which was realized with
participation of nearly 30 company representatives.
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Tahıl ve bakliyat üretiminde kullanılan teknolojileri geliştirerek dünya standartlarını yakalamayı ve bu teknolojilerin dünya pazarındaki gücünü artıracak çalışmalar
yapmayı amaçlayan TABADER (Tahıl ve Bakliyat İşleme
Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği),
ilk çalıştayını 24 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Wow
Hotel’de gerçekleştirdi. 30’a yakın firma temsilcisinin
katılımıyla gerçekleşen çalıştayda açılış konuşmasını
TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Bayram yaptı.

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

“LET’S BE TOGETHER”
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, starting his speech by stating
that lobby should be formed in the sector, expressed that grain
and pulses processing sector is disorganized and said the followings: “We want to be together and to realize all the works
that will be beneficial for the sector together within activity of
the association without conflicting. We want to represent the
sector in national and international institutions in either public
or in private sector. We do not consider this as a random representation, we want to represent from upper segment and
to change point of view of the state somewhat for this sector.
This is one of the important missions of TABADER.”

“LET’S CREATE OUR OWN STANDARDS”
Prof. Dr. BAYRAM, stating while continuing his speech
that Turkey has weakness on areas of certification and
standardization, said that “We have original rice, red lentil
and bulgur in our country, we have macaroni and flour
circulating all over the world. Of course, we will comply
with international conditions while determining standard
for our products, however, we want that this association
determines standards that we can get them accepted by
the whole world for our local products and that can pro-

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

“BİRLİKTE OLALIM”
Konuşmasına sektörde lobi oluşturulması gerektiğini
belirterek başlayan Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, hububat
ve bakliyat işleme sektörünün dağınık olduğunu dile getirdi ve şunları aktardı: “Birlikte olmayı, çakışmadan, sektöre
yarayacak ne varsa beraberce dernek faaliyeti içinde gerçekleştirmeyi istiyoruz. Gerek kamuda gerekse özel sektörde, ulusal ve uluslararası çaptaki kurumlarda sektörü
temsil etmek istiyoruz. Bunu gelişigüzel bir temsil olarak
görmüyoruz; üst segmentten temsil yapmak, devletin
bu sektöre bakışını bir nebze değiştirmek istiyoruz. Bu,
TABADER’in önemli misyonlarından biridir.”

“KENDİ STANDARTLARIMIZI OLUŞTURALIM”
Konuşmasının devamında Türkiye’nin sertifikasyon
ve standardizasyon alanlarında zayıf olduğunu belirten
Prof. Dr. BAYRAM, “Ülkemizde kendine özgü pirincimiz,
kırmızı mercimeğimiz, bulgurumuz var; tüm dünyada
dolaşan makarnamız ve unumuz var. Ürünlerimiz için
standart belirlerken elbette uluslararası şartlara uyacağız ancak bizim kendi yerel ürünlerimiz için dünyaya kabul ettirebileceğimiz, kendi üreticimizi de koruyabilecek
standartları bu derneğin belirlemesini istiyoruz. Aklın ve
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tect our producers. In the light of intelligence and science,
we want to determine our standards and norms and to
declare them to the whole world, and in our country, we
want to provide that norms of the association are included
within codex prepared by TSI (TURKISH STANDARDS INSTITUTION) and Ministry of Food and Livestock. ”

bilimin ışığında, standartlarımızı ve normları belirleyerek bunu dünyaya deklare etmek, ülkemizde ise TSE
ve Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan
kodekslerde dernek normlarının yer almasını sağlamak
istiyoruz.” dedi.

İNOVASYON DESTEĞİ
INNOVATION SUPPORT
Mustafa BAYRAM, emphasizing that another target of
TABADER is to follow innovations, stated that there is too
much information flow and companies fall behind the market
when they cannot follow innovation and information flow and
continued his speech as follows: “We adopted filtering and
analysis of innovative information obtained within the scope of
R&D studies in the world and in Turkey, academy and industry,
collecting them in a pot and transfer of these innovations and
technologies to our members via TABADER as a mission.”

TABADER’in bir diğer hedefinin yenilikleri takip etmek
olduğunu vurgulayan Mustafa BAYRAM, çok fazla bilgi akışı olduğunu, firmaların yeniliği ve bilgi akışını takip
edemediklerinde piyasanın gerisinde kaldıklarını belirtti ve
şöyle devam etti: “Dünyada ve Türkiye’de, akademide ve
sanayide ve ARGE çalışmaları kapsamında edinilen yenilikçi bilgileri süzüp, analiz edip bir potada toplamayı ve
üyelerimize TABADER kanalıyla bu yenilikleri, teknolojileri
aktarmayı misyon edinmiş durumdayız.”

EĞİTİM DESTEĞİ
TRAINING SUPPORT
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, mentioning importance of
training, documentation and social activities for an association, stated that members of the association and
employees of the members of the association should be
trained in deficient points or in new subjects and that
TABADER will perform these trainings periodically.”
Stating that they are thinking of forming a library of all doc-
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Bir dernek için eğitim, dokümantasyon ve sosyal faaliyetlerin önemine de değinen Prof. Dr. Mustafa BAYRAM
gerek dernek üyelerine, gerekse dernek üyelerinin çalışanlarına eksik noktalarda ya da yeni konularda eğitim
verilmesi gerektiğini, TABADER’in de periyodik olarak bu
eğitimleri gerçekleştireceğini duyurdu.
Bu yüzden bilgi, standardizasyon ve mevzuat anlamında ulusal ve uluslararası çaptaki tüm dokümanların bir
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uments at national and international level in the meaning of
information, standardization and legislation, BAYRAM said
that social activities will be organized in different provinces
for this reason so that sectors know each other more closely.

GRANT, FINANCE MANAGEMENT
AND INCENTIVES
A special presentation was made for participants by Filiz
Bülbül, General Coordinator of Dolpfin Proje Danışmanlık,
and by Duygu Sayın, Project Finance Manager, about
grant and incentives for milling sector in first workshop of
TABADER. Bülbül and Sayın transferred detail information
on KOSGEB (Small And Medium Industry Development Organization) supports, TUBITAK (Scientific And Technological
Research Council Of Turkey) supports, Development Agency
grants, EU funds and foreign trade supports of the Ministry
of Economy, investment incentives, IPARD Agricultural Rural
Development funds, EXIMBANK export credits, European
Investment Bank Credits, World Bank credits, investment
credits, and Credit Guarantee Fund (CGF) and they answered questions of the participants.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

kütüphanesini oluşturmayı düşündüklerini belirten BAYRAM, aynı zamanda sektördekilerin birbirlerini daha yakından tanımaları için de çeşitli illerde sosyal etkinlikler
düzenleneceğini söyledi.

HİBE, FİNANS YÖNETİMİ VE TEŞVİKLER
TABADER’in ilk çalıştayında değirmencilik sektörüne
yönelik hibe ve teşvikler hakkında da katılımcılara Dolpfin Proje Danışmanlık Genel Koordinatörü Filiz Bülbül
ve Proje Finansman Yöneticisi Duygu Sayın tarafından
özel bir sunum yapıldı. Bülbül ve Sayın, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) destekleri, TÜBİTAK (Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) destekleri,
Kalkınma Ajansı hibeleri, AB fonları ve Ekonomi Bakanlığı dış ticaret destekleri, yatırım teşvikleri, IPARD Tarımsal Kırsal Kalkınma fonları, EXIMBANK ihracat kredileri, Avrupa Yatırım Bankası Kredileri, Dünya Bankası
kredileri, yatırım kredileri, Kredi Garanti Fonu (KGF)
hakkında detaylı bilgiler aktararak katılımcıların sorularını yanıtladılar.
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Bühler opened
a new factory in Vietnam
.....................................................

Bühler, Vietnam’da
yeni bir fabrika açtı
Bühler opened a factory in Vietnam, addressing rice processing solutions. This multimillion-dollar
investment includes a complete sales and service office, engineering and R&D units, as well as a
production workshop.
Bühler, Vietnam’da pirinç işlemede çözümler sunacak bir fabrika açtı. Milyon dolarlık bu yatırım,
üretim atölyesinin yanı sıra bir satış ve servis ofisi ile mühendislik ve Ar-GE birimlerini içeriyor.
The Bühler Group opened a factory in the Long An
province in Vietnam, addressing increased demand for
high-quality rice processing solutions in the region. The
new factory will further expands Bühler’s global service
and production network, delivering high-quality solutions
to customers locally. This multimillion-dollar investment
includes a complete sales and service office, engineering
and R&D units, as well as a production workshop. The
factory can deliver entire rice milling solutions and is expected to produce several hundred machines to Vietnam
and neighboring countries annually. The opening also
coincides with the official launch of the Bühler W sorter in
Vietnam. This high-precision rice sorter reliably removes
defects and foreign material from a range of rice varieties, enabling Vietnamese processors to compete on a
global scale with
high-quality rice.
Lo`u`ng
Trung
Hiê´u, General Manager of Bühler Vietnam, says: “Considering Vietnam’s
position as one of
the leading global
rice producers, we
think Bühler’s topquality equipment
will contribute to
the further econom-
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Bühler, yüksek kaliteli pirinç işleme çözümlerine olan
yüksek talebi göz önünde bulundurarak Vietnam’ın Long
An bölgesinde fabrika açtı. Bu yeni fabrikanın, yerel bazda müşterilere kaliteli çözümler sunarak, Bühler’in global
servis ve üretim ağını daha da genişletmesi bekleniyor.
Milyon dolarlık bu yatırım, üretim atölyesinin yanı sıra bir
satış ve servis ofisini, mühendislik ve Ar-GE birimlerini
içeriyor. Fabrikanın, aynı zamanda pirinç değirmenciliğine
yönelik çözümler sunması, Vietnam ve komşu ülkeler için
yüzlerce makine üretmesi bekleniyor. Fabrikanın açılışı,
Vietnam’da Bühler W ayıklama makinesinin resmi lansmanı ile aynı zamana denk geldi. Bu yüksek hassasiyetli
pirinç ayıklayıcısı, defolu ürünleri ve farklı pirinç çeşitlerindeki yabancı maddeleri güvenle ayırıyor ve Vietnamlı
üreticilerin, yüksek kalitedeki pirinçleri ile küresel anlamda
rekabet edebilmelerine fırsat sunuyor.
Bühler Vietnam’ın
Genel Müdürü Lo`u`ng
Trung Hiê´u, konuyla
ilgili şunları dile getirdi: “Vietnam’ın global pirinç üreticileri
arasındaki lider konumunu göz önüne
aldığımızda, Bühler’in
üst kalitedeki ekipmanlarının, bölgenin
ekonomik kalkınma-
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ic development of the region. The factory in Long An
will act as the engineering center for complete solutions
for rice, manufacturing accessories, auxiliary equipment,
and technology integration for the entire grains and food
offering of the Bühler Group in Southeast Asia.”
Rustom Mistry, Chairman and Managing Director of
Bühler Vietnam, adds: “The Bühler Group has had a
presence in Vietnam since we opened our first office
in 1960. Now, with this factory, we have the opportunity to show our customers our processing equipment
in operation.”

sına katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Long An’da bulunan fabrika, pirinç için komple çözümler, yardımcı aletler ve
ekipmanlar için bir mühendislik merkezi olarak çalışacak ve
Güneydoğu Asya’daki Bühler Group’un tüm tahıl ve gıda
servisleri için teknoloji entegrasyonu sağlayacak.”
Bühler Vietnam’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve İdari Direktörü Rustom Mistry ise yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Bühler Group olarak, 1960 yılında ilk ofisimizi açtığımızdan bu yana, Vietnam’daki varlığımız devam ediyor.
Şimdi de bu fabrika ile birlikte, müşterilerimize, işleme
ekipmanımızı gösterme fırsatı yakalamış durumdayız”

CBH Group’s new service
offers 24% saving
.....................................................

CBH Group’un yeni servisi
%24’lük tasarruf sağlıyor
CBH Group is launching its new CBH Direct to Vessel service which represents a 24 per cent saving
on standard supply chain fees.
CBH Group, standart tedarik zinciri ücretlerinde yüzde 24 oranında tasarruf sağlayan yeni “CBH
Direct to Vessel” sevisini başlatıyor.
CBH Group is preparing to launch its new CBH Direct to Vessel service which represents a 24 per cent
saving on standard supply chain fees. CBH Direct to
Vessel is a new offering for the 2016/17 harvest where
growers are able to deliver contracted grain direct to
vessel. By utilizing the service growers are eligible for
a rebate of $3.80 per ton and exporters are eligible
for a rebate $3.50 per ton - taking the total estimated
cost for export through this service down to $23.20
per tons of wheat.
The CBH Group General Manager of Operations,
David Capper, said the new service offered savings for
both marketers and growers. “This price offers a significant saving which only comes when growers and
marketers are able to work with us to efficiently utilize
our supply chain,” Capper said. “It demonstrates our
focus is on continually improving our services and offering new solutions to ensure the most efficient, flexible and cost-effective supply chain. Competitiveness
is increasingly important and rewarding growers for
supplying direct to vessel is just one way we are returning value to growers.”
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CBH Group, standart tedarik zinciri ücretlerinde yüzde
24 oranında tasarruf sağlayan yeni “CBH Direct to Vessel
(Doğrudan Gemiye)” servisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. CBH Direct to Vessel, 2016/17 hasadı için yeni bir
teklif olarak yetiştiricilerin karşısına çıkacak. Bu sistemle
birlikte yetiştiriciler doğrudan gemiye sözleşmeli tahıl teslim edebilecekler. Bu servisi kullanan yetiştiriciler, ton başına 3.80 dolar indirim hakkı kazanıyor. İhracatçılar da ton
başına 3.50 dolar indirimden yararlanabiliyorlar ve ihracat
için toplam tahmini maliyet, bu servis aracılığıyla buğdayın tonu başına 23.20 dolar aşağı düşüyor.
CBH Group Operasyonlar Genel Müdürü David Capper,
bu yeni servisin, hem pazarlamacılar hem de üreticiler için
tasarruf sağladığını ifade etti. Capper, “Bu bedel, sadece
yetiştirici ve pazarlamacılara, tedarik zincirimizi etkin olarak kullanma konusunda bizimle birlikte çalışmaları durumunda önemli bir tasarruf sağlıyor. Bu da, verimli, esnek
ve uygun maliyetli hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirme
ve yeni çözümler önerme konusuna atfettiğimiz önemi
gösteriyor. Rekabet edebilirliğin önemi gittikçe artıyor ve
yetiştiricilere doğrudan gemiye ikmal yapma fırsatı sunmamız, üreticilere verdiğimiz değerin bir göstergesidir.”
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Alapala doubles its capacity
with its new factory!

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

Alapala, yeni fabrikayla
kapasitesini iki katına çıkarıyor!

Alapala Makina among leaders of the field of milling machines enlarges its milling machines factory located at Çorum. Annual production shall be doubled with the new facility having total 40.000
square meter of indoor area. The factory to provide employment for 500 people shall go into operation within last quarter of the year.
Değirmen makineleri alanının liderlerinden Alapala Makina, Çorum’da bulunan değirmen makineleri
fabrikasını büyütüyor. Toplam 40.000 metrekarelik kapalı alana sahip yeni tesis ile yıllık üretim ikiye
katlanacak. 500 kişiye istihdam sağlayacak fabrika, yılın son çeyreğinde faaliyete geçecek.
Alapala Makina, among the leader milling machines
producers of the world, enlarged its factory in Çorum.
Alapala to carry out production in total 50.000 square
meter of indoor area together with new investments shall
double its production capacity at the first stage and new
facility which of construction took 1,5 years shall provide
employment for more 500 people.
Furthermore R&D department of Alapala has been
extended through the subject facility. The facility which
of production is mainly subject to automation has been
equipped with the advanced technology. The facility to
double the production at the first stage shall triple the
production thereafter. The factory that shall go into operation within last quarter of this year shall be the first
stage of the great investment of Alapala.
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Dünyanın lider değirmen makineleri üreticisi Alapala
Makina, Çorum’daki fabrikasını büyüttü. Yeni yatırımlarla
beraber toplam 50.000 metrekare kapalı alanda üretim
yapacak olan Alapala, ilk etapta üretim kapasitesini 2 katına çıkaracak. İnşası 1.5 yıl süren yeni tesis, 500 kişiye
daha istihdam sağlayacak.
Söz konusu tesis ile Alapala’nın Ar-Ge bölümü de genişletildi. Üretimi ağırlıklı olarak otomasyona bağlı olan
tesis, en ileri teknolojiyle donatıldı. Üretimi ilk etapta iki
katına çıkaracak olan tesis, daha sonra 3 katına çıkaracak. Bu yılın son çeyreğinde faaliyete geçecek fabrika,
Alapala’nın büyük yatırımının ilk etabı olacak.

DÜNYADA 600 FABRİKA KURDU
1954’te Çorum’da küçük bir atölye olarak değirmen ma-
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600 FACTORIES HAVE BEEN ESTABLISHED
IN THE WORLD
Alapala Makina that began to milling machines production as a small workshop in Çorum in 1954 has become one of two
biggest
machine
producers of the
world with its 60
year
experience.
Alapala which still
exports milling machines to countries
more than 100 and
establishes turnkey
mill factories has
delivered
600th
turnkey
factory
lastly.
Machines
more than 5 thousand produced by
Alapala are still operated in the world. Namely billions
of people in the world consume flour and flour products
produced in milling machines of Alapala.

EXPORT INCREASES UP TO 120 COUNTRIES
Görkem Alapala, vice Chairman of board of directors
of Alapala, spoke related to new factory investment as
follows: “We are glad of making of our second biggest
investment to Çorum. We are one of leader brands of our
sector as Alapala. We grow and increase our production
thanks to confidence to experience, quality and technology of Alapala. We export 95 percent of our production
to more than 100 countries. We aim to increase number
of countries to where we export our products up to 120
through our new investment in Çorum”.

kineleri üretimine başlayan Alapala Makina, 60 yıllık birikimiyle dünyanın en büyük iki makine üreticisinden biri haline
geldi. Halen 100’den fazla ülkeye değirmen makineleri ihraç
eden ve anahtar teslim değirmen fabrikaları kuran Alapala,

son olarak 600. anahtar teslim fabrikasını teslim etti. Halen
dünyada Alapala’nın ürettiği 5 binden fazla makine faaliyet
gösteriyor. Yani dünyada milyarlarca kişi Alapala’nın değirmen makinelerinde üretilen un ve un ürünlerini tüketiyor.

İHRACAT 120 ÜLKEYE ÇIKIYOR
Alapala Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Görkem
Alapala yeni fabrika yatırımıyla ilgili şöyle konuşuyor:
“Çorum’a ikinci büyük yatırımımızı yapmaktan mutluluk
duyuyoruz. Alapala olarak sektörümüzün lider markalarından biriyiz. Alapala’nın tecrübesi, kalitesi ve teknolojisine olan güven sayesinde büyüyor ve üretimimizi artırıyoruz. Üretimimizin yüzde 95’ini 100’den fazla ülkeye ihraç
ediyoruz. Çorum’daki yeni yatırımımız ile ihracat yaptığımız ülke sayısını 120’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”

General
Mills to close facility in New Jersey
..........................................................................................................................

General Mills, New Jersey’deki tesisini kapatacak
General Mills announced it has reached a final decision
to close its manufacturing facility in Vineland, New Jersey. The company said the facility will close by the first
quarter of fiscal 2018.
On July 21, the company announced a tentative decision to close its Vineland facility, subject to negotiation with union officials. Those negotiations are now
complete, and the company said it will begin the review of necessary processes to transition production
to other U.S. facilities. The closure will impact approximately 370 employees. General Mills said it will provide severance and transition benefits to all affected
employees.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

General Mills, Vineland, New Jersey’de bulunan üretim tesisini kapatmak için nihai karara vardıklarını ve bu
karara göre tesisin 2018 mali yılının ilk çeyreğine kadar
kapatılacağını duyurdu.
Şirket, 21 Temmuz’da yaptığı bir açıklamada, sendika
görevlileri ile yaptıkları görüşmelerin neticesinde Vineland
tesisinin kapatılmasına yönelik olarak geçici bir karar alındığını duyurmuştu. Şimdi bu görüşmelerin sonuna gelinmiş durumda ve şirket, buradaki üretimin ABD’de bulunan diğer tesislere kaydırılması için gerekli olan süreçlerin
başlatıldığını ifade etti. Kapatma kararı yaklaşık olarak 370
çalışanı etkileyecek. General Mills, etkilenen çalışanlarına
kıdem tazminatı ve diğer yardımların yapılacağını açıkladı.
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Mali’s Support for İDMA
..................................................................

İDMA’ya bir destek de Mali’den
Parantez Fair has signed a representation
agreement with the Mali-based firm in order to
support and strengthen the works in Africa.
Parantez Fuarcılık, Afrika’daki çalışmalarını
desteklemek ve güçlendirmek için Mali merkezli
firma ile temsilcilik anlaşması imzaladı.

Parantez Fuarcılık has made a representation agreement
with the Mali-based firm. The officials of Parantez Fuarcılık
who have come together in İstanbul in September with the
company’s General Manager Moussa Coulibaly and Abdramane Traore, a businessman who has come to Turkey for
investment have evaluated the works that will increase the
involvement of the milling companies in the İDMA Exhibition.
Stating that they had to meet their needs for milling
technology from other countries, the African company’s
representative has added that they intend to buy the machines from Turkey as they know that Turkey is the leader
of the sector.
Signing an agreement on the group’s involvement with
Parantez Fuarcılık, the firm will bring together the representatives of the firms doing business in the milling sector
in Mali and ensure their participation in IInternational Flour,
Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling Machinery &
Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition (İDMA) to be
held by Parantez Uluslararası Fuarcılık on 4-7 May 2017.
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Parantez Fuarcılık, Mali merkezli firma ile Afrika temsilciliği konusunda anlaştı. Eylül ayında firmanın Genel Müdürü Moussa Coulibaly ve yatırım yapmak için Türkiye’ye
gelen işadamı Abdramane Traore ile İstanbul’daki ofislerinde bir araya gelen Parantez Fuarcılık yetkilileri, Afrika’da
faaliyet gösteren değirmencilik firmalarının İDMA Fuarı’na
katılımlarını artıracak çalışmaları değerlendirdi.
Bugüne kadar değirmen teknolojileri konusundaki ihtiyaçlarını farklı ülkelerden karşıladıklarını söyleyen Afrikalı
firma yetkilisi, Türkiye’nin sektördeki liderliğini bildikleri
için artık makineleri Türkiye’den almak istediklerini vurguladı.
Parantez Fuarcılık’la grup katılımları için anlaşma imzalayan firma, Mali’de değirmencilik alanında faaliyet gösteren firmaların yetkililerini bir araya getirecek ve Parantez
Uluslararası Fuarcılık’ın 4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında
düzenleyeceği Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur,
Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi
Teknolojileri Fuarı İDMA’ya katılımlarını sağlayacak.
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Omas partners with
Bratney
Companies
.........................................................

Omas, Bratney Companies
ile ortak oldu
Omas and Bratney Companies signed of a strategic partnership agreement. The partnership will
include joint distributorship, sales and promotional efforts for new and existing milling plants in the
United States and Canada.
Omas ve Bratney Companies, stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Ortaklık, Amerika Birleşik
Devletleri ve Kanada’daki yeni ve mevcut değirmen fabrikaları için ortak distribütörlük, satış ve
tanıtım çabalarını içerecek.
Omas Industries and Bratney Companies, which is a
market leader in the engineering, design and supply of
seed, feed, grain and food industries throughout the United States, announced the signing of a strategic partnership agreement between companies, Sept. 23, 2016. The
partnership will include joint distributorship, sales and promotional efforts for new and existing milling plants in the
United States and Canada. This agreement is an opportunity for both companies to combine their
expertise, resources
and experiences to
achieve their shared
philosophy of customer satisfaction.
“The new partnership between Bratney Companies and
Omas Industries, creates an ideal combination of synergies,”
said Luigi Nalon, CEO of Omas Industries. “Together we
will continue to provide quality equipment, engineering and
installation services to our customers. This partnership will
bring cost effective and unique services to the grain industry.”
“This new alliance provides a tremendous opportunity to combine Omas’ revolutionary technology with
Bratney’s industry-leading engineering, construction
and service technicians,” said Peter Bratney, President
of Bratney Companies. “This further reinforces Bratney’s
reputation as a market leader in new and innovative solutions. I anticipate this partnership will bring great value to
our customers in the U.S. and Canada.”
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Omas Industries ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mühendislik, tohum tasarım ve tedariki, yem, tahıl ve gıda endüstrisi alanında piyasa lideri konumunda bulunan Bratney
Companies, 23 Eylül 2016 tarihinde stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Ortaklık, Amerika Birleşik
Devletleri ve Kanada’daki yeni ve mevcut değirmen fabrikaları için ortak distribütörlük, satış ve tanıtım çabalarını
içerecek. Bu anlaşma, her iki şirket için de müşteri memnuniyeti bakımından
ortak felsefelerini gerçekleştirmek üzere
deneyim, kaynak ve
uzmanlıklarını birleştirme imkanı sunuyor.
Omas Industries’in
CEO’su olan Luigi
Nalon, ortaklıkla ilgili,
“Bratney Companies
ile Omas Industries
arasındaki ilişki, ideal
bir sinerji kombinasyonu yaratmaktadır. Ortağımızla birlikte, müşterilerimize kaliteli ekipman, mühendislik ve kurulum hizmetleri sunmaya
devam edeceğiz. Bu ortaklık, tahıl endüstrisine uygun maliyetli ve benzersiz hizmetler sunacaktır” ifadelerini kullandı.
Bratney Companies’in Başkanı Peter Bratney ise, “Bu yeni
ortaklık, Omas’ın devrim niteliğindeki teknolojisi ile Bratney’in
endüstriye yön veren mühendislik, inşaat ve hizmet teknolojilerinin birleştirilmesi için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.
Bu durum, Bratney’in yeni ve inovatif çözümler alanında piyasa lideri konumunu daha da güçlendirecektir. Bu ortaklığın,
Birleşik Devletler ve Kanada’daki müşterilerimize büyük bir
değer sunacağını umut etmekteyiz” demektedir.
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Petkus acquired
Simeza Silos
.........................................

Petkus,
Simeza Silos’u satın aldı
Petkus acquired Spanish company “Simeza" Silos. With this acquisition, Petkus Engineering GmbH
broadened its product portfolio for the grain logistics’ business.
Petkus, İspanyol şirket “Simeza” Silos’u satın aldı. Petkus Engineering GmbH, bu satın alma ile tahıl
lojistiği işindeki ürün portföyünü genişletmiş oldu.
With the acquisition of the tradition-rich Spanish company “Simeza" Silos Metálicos Zaragoza S.L., Petkus Engineering GmbH broadened its product portfolio for the
grain logistics’ business. Luca Celeghini, CEO of Petkus
Engineering GmbH has taken on the leadership of Simeza. Simeza is known to be a highly qualified partner,
who looks back at over 30 years of experience in the
grain, flour and industrial product storage business. In
Europe, the company is considered as one of the pioneers in silo design, manufacturing and assembly.
While Simeza will continue to independently provide its product
program to Europe, the Middle East, Africa, Central and South
America, a special silo design to enhance the engineering and
turnkey projects of Petkus Engineering GmbH will be added. For
their grain division, Petkus Engineering GmbH focuses on practical, tailor made, complete plant solutions and through its turnkey
solution team also offers the realization of civil and utility works.

Petkus Engineering GmbH, köklü bir geçmişi olan İspanyol şirket “Simeza” Silos Metálicos Zaragoza S.L.’i satın alarak, tahıl lojistiği işindeki ürün portföyünü genişletmiş
oldu. Petkus Engineering GmbH CEO’su Luca Celeghini,
Simeza’da liderlik görevine getirildi. Simeza, tahıl, un ve endüstriyel ürün depolama işinde 30 yılı aşkın tecrübesi olan
oldukça yetenekli bir ortak olarak biliniyor. Şirket, Avrupa’da
silo tasarımı, imalat ve montaj alanında öncülerden biri olarak kabul ediliyor.
Simeza, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Orta ve Güney Amerika için ürün programını bağımsız olarak sürdürmeye devam
ederken, Petkus Engineering GmbH’in mühendislik ve anahtar teslimi projelerini geliştirmek için özel bir silo tasarımını da
portföyüne ekleyecek. Petkus Engineering GmbH, tahıl bölümü için pratik, müşteriye özel ve komple tesis çözümlerine
odaklanıyor ve anahtar teslimi çözüm ekibi aracılığıyla, sivil ve
kamu işlerinin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Viterra
to build new grain terminal
.............................................................................................
Viterra, yeni tahıl terminali inşa ediyor
Canada's grain industry leader Viterra Inc. is pleased
to announce that it intends to build a new high throughput grain terminal at Wadena, Saskatchewan. The facility will have a storage capacity of 34,000 metric tonnes,
and will be able to load up to 156 railcars through a loop
track. Construction on the new facility will begin this fall
and is slated for completion in the fall of 2018.
"We've worked closely with farmers in Wadena and surrounding areas for many years, and we're excited to be
renewing our commitment to them through a new, world
class grain facility that will meet their needs in today's
competitive operating environment," said Kyle Jeworski,
Viterra's President and CEO for North America.
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Kanada’nın tahıl endüstrisinde lider konumda bulunan
Viterra Inc., Wadena, Saskatchewan’da yeni bir yüksek
kapasiteli tahıl terminali inşa etmeyi planladığını duyurdu.
Tesis, 34 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak ve
döngü hattı aracılığıyla 156 vagona kadar yükleme yapabilecek. Yeni tesisin inşaatının bu sonbaharda başlaması
ve 2018 yılının sonbahar aylarında bitirilmesi planlanıyor.
Viterra’nın Kuzey Amerika Başkanı ve CEO’su Kyle Jeworski,
yeni yatırımla ilgili şunları aktardı: “Uzun zamandır Wadena ve
çevresindeki çiftçilerle yakın bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz ve
bugünün rekabetçi çalışma ortamında onların ihtiyaçlarını karşılayacak olan yeni ve dünya çapında bir tahıl işleme tesisi aracılığı ile onlara olan sözümüzü tutmanın heyecanı içerisindeyiz.”
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Compact and compatible
instruments
from Brabender
.........................................

Brabender’den kompakt
ve uyumlu cihazlar
Brabender’s new MetaBridge Controller (MBC) makes it possible to simultaneously connect up to four
MetaBridge-compatible instruments via its USB ports. By this way, it is not always necessary to purchase
the latest laboratory equipment in order to be able to take advantage of this software’s many benefits.
Brabender’in yeni MetaBridge Denetleyici’si (MBC), USB port aracılığıyla aynı anda dört MetaBridge uyumlu cihaza bağlanmayı mümkün hale getiriyor. Bu sayede yazılımın birçok faydasından
yararlanabilmek için son teknoloji laboratuvar ekipmanı satın alma zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Brabender’s new MetaBridge Controller (MBC) is a
simple and economical way to integrate Brabender’s trailblazing MetaBridge software. According to the statement
of the company, this upgrade kit for the latest generation
of instruments makes it possible to simultaneously connect up to four MetaBridge-compatible instruments via
its USB ports. So it is not always necessary to purchase
the latest laboratory equipment in order to be able to take
advantage of this innovative software’s many benefits.

Brabender’in yeni MetaBridge Denetleyici’si (MBC),
Brabender’in öncü MetaBridge yazılımını entegre etmek için
basit ve ekonomik bir yol olarak görülüyor. Firmanın yaptığı
açıklamaya göre, en yeni nesil cihazlar için bu yükseltme, USB
port aracılığı ile aynı anda dörde kadar MetaBridge uyumlu cihaza bağlanmayı mümkün hale getiriyor. Bu sayede, yazılımın
birçok faydasından yararlanabilmek için son teknoloji laboratuvar ekipmanı satın alma zorunluluğu kalmıyor.

LABORATUVAR İŞLERİ İÇİN GÜNCELLEME
AN UPGRADE FOR LABORATORY WORK
The really intelligent thing about the MetaBridge software, which with the MBC’s upgrade kit makes the ‘laboratory of the future’ a reality today, is its web-based, and
therefore location and platform-independent user architecture. Multiple users can log in at the same time, so
they can always communicate and comment on their data
wherever they are in the world, using a PC/Mac, tablet
or smartphone. This not only simplifies operational processes in a laboratory (or simultaneously in several!): the
capability to directly track measurement processes is an
important step towards online monitoring of processes.

QUALITY ASSURANCE FOR COST
OPTIMIZATION AND CUSTOMER COMMUNICATION
In order that measurements can be carried out not
only quickly, but also without errors, MetaBridge offers
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MBC yükseltme kitiyle birlikte “geleceğin laboratuvarını” bugün gerçeğe dönüştüren MetaBridge yazılımı hakkındaki en
etkileyici şey, web tabanlı olmasıdır ve bundan dolayı lokasyon ve platformdan bağımsız kullanıcı mimarisidir. Aynı anda
birden fazla kullanıcının sisteme bağlanmasına olanak tanıyan
bu sistem sayesinde, kullanıcılar, PC/Mac, tablet ya da akıllı
telefonlarını kullanarak, dünyanın neresinde olursa olsunlar, daima iletişim halinde kalıp veriler hakkında yorumlarda
bulunabiliyorlar. Bu sadece bir laboratuvardaki (ya da birkaç
tanesinde) operasyonel prosesleri basitleştirmiyor: ölçüm proseslerinin doğrudan izlenebilme kapasitesi, proseslerin online
olarak izlenmesine yönelik de önemli bir adım sunuyor.

MALİYET OPTİMİZASYONU VE MÜŞTERİ
İLETİŞİMİ İÇİN KALİTE GÜVENCESİ
MetaBridge, ölçümlerin hem hızlı bir şekilde hem de
hatasız olarak gerçekleşmesi için hataları önleyen bir-
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an intrasystem quality assurance process, featuring several features for the prevention of errors. So, for example,
the measurement range is set according to the specified instrument configuration; taring is automatic, and for
Farinograms, increments, timings and threshold values
are already integrated. But of course, they can also be
customized on a product by product basis. This applies
to independent devices at their respective laboratory
workstations as well as to multiple devices, including at
decentralized workstations, i.e. in home offices.

kaç özellikle birlikte sistem içi kalite güvence süreci de
sunuyor. Bu yüzden örneğin, ölçüm aralığı belirli bir ölçüm konfigürasyonuna göre ayarlanıyor; daralama otomatik olarak gerçekleşiyor ve Farinograflar için artırım,
zamanlama ve eşik değerler entegre edilmiş durumda.
Ayrıca bunlar, ürün bazında müşterinin isteklerine göre
özelleştirilebiliyor. Bunun, ev ofisi gibi dağınık iş istasyonları dâhil olmak üzere çoklu cihazların yanı sıra, ilgili
laboratuvar iş istasyonlarındaki bağımsız cihazlar için de
geçerli olduğu belirtiliyor.

Satake releases
its new optical sorter
.........................................

Satake, yeni optik
ayrıştırıcısını tanıttı
Satake’s multi-purpose optical sorter Beltuza now has a new addition: XeNO. Beltuza XeNO features NIR
sorting, capable of removing inorganic foreign material such as stones, plastics, and glasses, regardless
of their colors.
Satake’in çok amaçlı optik ayrıştırıcısı Beltuza’nın yeni bir sürümü daha tasarlandı: XeNO. Beltuza
XeNO, renklerine bakmaksızın taş, plastik ve cam gibi yabancı inorganik maddeleri ayırabilme yeteneğine sahip olan NIR ayrıştırma özelliği taşıyor.
Satake has released a new addition to its multi-purpose optical sorter Beltuza: XeNO. In addition to its fullcolor sorting and shape recognition technology, Beltuza
XeNO features NIR (Near Infrared) sorting, capable of
removing inorganic foreign material such as stones,
plastics, and glasses, regardless of their colors. It is
stated that with Satake Smart Sensitivity and ‘smart
phone’ like touch screen, accurate sensitivity setting
is a stress-free task for operators. Detachable components such as vibratory feeders provide not only easy
maintenance and cleaning but also flexibility to connect directly to the existing production line if desired.
Beltuza’s lower belt speed can handle a wider range of
lighter products than previous models. Beltuza XeNO is
expected to bring new standards to the food and grain
processing industry by providing higher standards to
the removal of defects and foreign materials.
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Satake, çok amaçlı optik ayrıştırıcısı Beltuza’nın yeni bir
sürümünü daha tasarladı: XeNO. Beltuza XeNO, tam renk
ayırımı ve şekil tanıma teknolojisinin yanı sıra renklerine bakmaksızın taş, plastik ve cam gibi yabancı inorganik maddeleri ayırabilme yeteneğine sahip olan NIR (Yakın Kızılötesi)
ayrıştırma özelliği taşıyor. Operatörler için doğru hassasiyet
ayarının, Satake Smart Sensitivity (akıllı duyarlılık) ve “akıllı
telefon” benzeri dokunmatik ekranıyla birlikte stressiz bir iş
olduğu ifade ediliyor. Titreşimli besleyiciler gibi ayrılabilir bileşenler, sadece kolay bakım ve temizlik sunmakla kalmıyor;
bununla birlikte, arzu edildiğinde doğrudan mevcut üretim
hattına bağlantı için esneklik de sunuyor. Beltuza’nın daha
düşük kayış hızı, eski modellere oranla daha hafif ürünleri ele
almaya olanak sağlıyor. Beltuza XeNO’nun, kusurlu ürünlerin ve yabancı maddelerin ayrıştırılmasında daha yüksek
standartlar sağlayarak gıda ve tahıl işleme endüstrisine yeni
standartlar getirmesi bekleniyor.
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Dinnissen’s vision of the future:
PLANT SIMULATION
...........................................................................................

Dinnissen’in gelecek vizyonu: TESİS SİMÜLASYONU

Engineers from Dinnissen Process Technology are investigating the use of Virtual Reality in order
to already provide the customer an experience of the new plant.
Dinnissen Process Technology mühendisleri, müşterinin yeni fabrika deneyimini yaşayabilmesi
amacıyla Sanal Gerçeklik kullanımını araştırıyor.
A small group of engineers from Dinnissen Process
Technology is currently working with virtual reality in a
research phase. They walk together virtually through
the factory, which still only consists of bits and bytes.
At Industrial Processing and together with Vroom, Dinnissen is demonstrating this new application live in the
Factory of the Future. “By applying virtual reality, we let
the customer experience the new system without it being
constructed. The customer sees exactly what they can
expect." According to Dinnissen, the combination with
the D-innocenter, which is the test center where Dinnissen does physical testing with lab set-ups, SolidWorks,
plant simulation and virtual reality, is a golden combination for the future.

BENEFITS OF VIRTUAL REALITY
AND PLANT SIMULATION
Because the customer can walk virtually through the
installation together with the Dinnissen engineer in the
"real environment", they can already anticipate in the
design phase what they will encounter in the realization
phase, creating a more complete picture. Bottlenecks
become visible even before construction takes place,
whereby commissioning times are also shortened. With
this Dinnissen, also expects to reduce failure costs. For
Dinnissen, virtual reality and plant simulation fit seamlessly with the DNA of Dinnissen Process Technology.
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Dinnissen Process Technology’den küçük bir mühendis ekibi, araştırma aşamasındaki sanal gerçeklik üzerinde çalışmalar yapıyor. Henüz sadece bit ve baytlardan
oluşan fabrikayı, sanal olarak birlikte dolaşıyorlar. Dinnissen, Vroom ile birlikte Industrial Processing’de, Geleceğin
Fabrikasında bu yeni uygulamayı canlı olarak gösteriyor.
Dinnissen, yaptığı açıklamada şunları aktardı: “Sanal gerçeklik uygulaması ile birlikte, daha inşa edilmeden müşterilere yeni sistem deneyimi sağlıyoruz. Müşteri, tam
olarak ne bekleyebileceğini görüyor.” Açıklamaya göre,
laboratuvar düzeneği, SolidWorks, tesis simülasyonu ve
sanal gerçeklikle fiziksel testler yapan Dennissen’de test
merkezi olan D-Innocenter ile kombinasyon, gelecek için
altın değerinde bir birleşimdir.

SANAL GERÇEKLİK VE
TESİS SİMÜLASYONUNUN FAYDALARI
Müşteri, Dinnissen mühendisi ile birlikte kurulum boyunca sanal olarak “gerçek ortamda” dolaşabildiği için
daha tasarım aşamasındayken gerçekleşme evresinde ne
ile karşılaşacağını tahmin edebiliyor ve daha eksiksiz bir
resim oluşturabiliyor. İnşaat aşamasına geçilmeden önce
sorunlu alanlar belirleniyor ve bu şekilde, devreye alma
zamanı kısalıyor. Dinnissen, bu sistem ile birlikte, başarısızlık masraflarını da düşürmeyi planlıyor. Dinnissen için
sanal gerçeklik ve tesis simülasyonu, Dinnissen Process
Technology’nin DNA’sı ile kusursuz bir uyum sağlıyor.
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CONTINUED DEVELOPMENT
TO MAINTENANCE
Maintenance training can also already be done before
the installation is finished. Dinnissen expects that futureoriented maintenance will be the next phase, for which
virtual reality offers something extra. "That will be the next
step, possibly supplemented with augmented reality."

BAKIM İŞLEMLERİNİN SÜREKLİ GELİŞİMİ
Halihazırda bakım eğitimi de kurulum bitmeden önce
gerçekleştirilebiliyor. Dinnissen, geleceğe yönelik bakımın
bir sonraki aşama olacağı umudunu taşıyor. Bu aşama için
sanal gerçekliğin sunabileceği çok şey olduğunu düşünen
firma, “Bir sonraki adım bu olacaktır. Muhtemelen artırılmış
gerçeklik ile desteklenebilir.” açıklamasında bulundu.

Richardson expands
in Canada
.....................................................

Richardson,
Kanada’da büyüyor
Richardson International Limited announced it is expanding its Richardson Pioneer retail crop input network across Western Canada.
Richardson International Limited, Batı Kanada’da Richardson Pioneer perakende ürün ağını genişlettiğini duyurdu.
Richardson plans to begin construction on the first three
new crop inputs centers in Saskatchewan and will be announcing additional new builds across the Prairies. Richardson Pioneer’s newest crop inputs facilities will be located in Pasqua, near Moose Jaw; Elrose; and at Wakaw,
Saskatchewan. While Pasqua and Elrose are brand new
locations for Richardson Pioneer, the new crop inputs
centre in Wakaw will replace Richardson Pioneer’s current facility at that location. According to the statement
of the company, these three areas in Saskatchewan were
identified as opportunities within the Richardson Pioneer
network as part of Richardson’s ongoing capital expansion
plan. Richardson Pioneer’s three new crop inputs sites
will each have high-speed fertilizer blending capabilities,
modern offices and a 6,000-square-foot, AWSA-certified
warehouse to provide customers with leading crop inputs
products and best-in-class service. Construction is expected to begin this fall with the intention to have all three
new facilities fully operational by later 2017.
“We are continuing to aggressively invest in our crop inputs business to grow our Richardson Pioneer network and
expand our reach to offer our services to more customers
across Western Canada,” says Tom Hamilton, Vice-President, Agribusiness Operations. “We are excited to invest
in these three locations in Saskatchewan now and plan to
announce additional new builds in the coming months.”
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Richardson, Saskatchewan’da ilk üç yeni ürün merkezinin inşaatına başlandığını ve Prairies’te yeni ek inşaatlara
başlayacağını duyurdu. Richardson Pioneer’in en yeni ürün
tesislerinin, Moose Jaw’da yakınlarında bulunan Pasqua, Elrose ve Wakaw, Saskatchewan’da olması planlanıyor. Pasqua ve Elrose, Richardson Pioneer için yeni ürün lokasyonu
kabul edilirken, Wkaw’daki yeni ürün merkezi, Richardson
Pioneer’ın bu bölgede bulunan mevcut tesisinin yerini alacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Saskatchewan’da
bulunan bu üç yer, Richardson’ın devam eden sermaye
artırım planının bir parçası olarak, Richardson Pioneer ağı
içerisinde fırsat olarak tanımlanıyor. Richardson Pioneer’ın
üç yeni ürün alanının her biri, müşterilerine yüksek kalitede
ürünler ve en iyi hizmeti sunmak amacıyla yüksek hızlı gübre
karıştırma yetenekleri, modern ofisler ve 6000 metrekarelik
AWSA sertifikalı bir depoya sahip olacak. Her üç tesisin de
2017 yılının sonlarında tam olarak faaliyete geçebilmesi için
inşaat işlerinin son baharda başlaması bekleniyor.
Tarım Operasyonları Başkan Yardımcısı Tom Hamilton,
konuyla ilgili olarak, “Richardson Pioneer ağımızı genişletmek ve Batı Kanada’da bulunan daha fazla sayıda
müşteriye hizmetlerimizi ulaştırabilmek adına ürün tesisleri işimize büyük yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.
Saskatchewan’da bulunan bu üç lokasyona yaptığımız yatırımlardan dolayı oldukça mutluyuz ve önümüzdeki aylarda
ek yeni binalar inşa etmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Alapala delivered
600th factory

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

Alapala, 600’üncü
fabrikayı teslim etti
Alapala Makina located in Çorum among leader companies of the world in the field of milling machines has delivered 600th turnkey factory project worldwide. Flour mill having 300 ton capacity
per day is located at Jebel Ali, the second biggest free zone of the world, in Dubai.
Değirmen makineleri alanında dünyanın lider firmalarından Çorum merkezli Alapala Makina, dünya
çapında 600’üncü anahtar teslim fabrika projesini teslim etti. Günlük 300 ton kapasiteli un fabrikası,
Dubai’deki dünyanın en büyük ikinci serbest bölgesi Jebel Ali’de bulunuyor.
Alapala Makina among leader milling machine producers
of the world has completed 600th turnkey mill factory project. The factory located at Jebel Ali, the second biggest
free zone of the world in Dubai produces flour with 300 ton
capacity per day. It is planned to produce flour in 3 different
qualities and further bran and semolina in the facility.

EXPORT FROM ÇORUM TO 100 COUNTRIES
Alapala Makine located in Çorum establishes milling
machines and mill factories in countries more than 100.
Görkem Alapala, vice Chairman of board of directors of Alapala, spoke for 600th turnkey project as follows: “We export
95 percent of our production to countries more than 100
as a leader brand of the sector. Today we live happiness of
delivering 600th factory. 5 thousands of Alapala branded
machines run in thousands of facilities in the world. We are
proud of consumption by billions of people in the world of
flour and flour products made with our machines”.
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Dünyanın lider değirmen makineleri üreticilerinden Alapala
Makina, 600’üncü anahtar teslim değirmen fabrikası projesini tamamladı. Dünyanın en büyük ikinci serbest bölgesi olan
Dubai’deki Jebel Ali’de bulunan fabrika, günlük 300 ton
kapasiteyle un üretimi yapıyor. Tesiste 3 ayrı kalitede un ve
ayrıca kepek ile irmik üretimi yapılması planlanıyor.

ÇORUM’DAN 100 ÜLKEYE İHRACAT
Çorum merkezli Alapala Makina, 100’den fazla ülkede
değirmen makineleri ve değirmen fabrikaları kuruyor. Alapala Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Görkem Alapala,
600. anahtar teslimi proje için şöyle konuştu: “Sektörün
lider markalarından biri olarak üretimimizin yüzde 95’ini
100’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Bugün de 600. fabrikayı teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada binlerce tesiste 5 bin adet makinemiz de çalışıyor. Tüm dünyada milyarlarca insanın ürettiğimiz makineler aracılığıyla
yapılan un ve un ürünlerini tüketmesi bizi gururlandırıyor.”

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

October • Ekim 2016

43

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

44

October • Ekim 2016

MILLER MAGAZINE

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

Wheat Blending and
Annealing Processes
Buğday Paçallama ve
Tavlama İşlemleri
Noyan Erik who is a renowned expert in the milling industry in Turkey has stated in an article that “the art of milling starts with finding
the right wheat and purchasing it at the right price. The process
continues with the cleaning and annealing the wheat in a right manner”. Just like Noyan Erik, many experts renowned for their respective works on the milling industry state that the processes such as
the cleaning and annealing the wheat have a tremendous impact on
the production efficiency and the quality of the wheat.
Türkiye değirmencilik endüstrisinin önemli diagramcılarından Noyan Erik, bir yazısında “Değirmencilik sanatı, doğru buğdayı seçmek ve doğru fiyata alabilmekle başlar. Bu aşamadan sonra süreç,
buğdayın doğru temizlenmesi ve doğru tavlanması ile devam eder.”
diyor. Sayın Noyan Erik gibi değirmencilik sektöründe çeşitli çalışmalarıyla tanınmış birçok uzman, buğdayın temizlenme ve tavlama
aşamalarının, üretim verimliliği ve un kalitesi üzerinde son derece
etkili olduğunu belirtmektedirler.
Changes in people’s consumption
habits and the globalization of the world
lead to the continuous development of
new products. Despite this, the wheat
and thus, flour has preserved its grace
throughout history. Well, have you ever
wondered from which processes the
wheat harvested on the fields goes
through from the milling to their being
served at our dining tables?

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Günümüzde insanların tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve dünyanın
küreselleşmesi, sürekli olarak yeni
ürünlerin gelişimine yol açmaktadır.
Buna rağmen buğday ve dolayısıyla un,
geçmişten bu yana kullanılan bir gıda
olarak gözden düşmemiştir. Peki, tarlalardan toplanan buğday öğütülüp sofralarımıza un olarak gelene kadar hangi
aşamalardan geçiyor merak ettiniz mi?
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As the Milling Magazine, we touched upon the supply of the raw material in the production of flour and the
process of wheat cleaning. In this issue, we have dwelled
on the blending and annealing procedures carried out after the processing process. Based on the articles and
interviews of the leading names in the industry, we tried
to prepare a compilation by specifying the significance
of the blending and annealing processes and the issues
to be paid utmost importance. You can find in this compilation any information regarding the process to clean
the wheat and prepare it for annealing, wheat blending,
blending process and the factors affecting the annealing.
Noyan Erik who is a renowned expert in the milling industry in Turkey has stated in an article that “the art of milling
starts with finding the right wheat and purchasing it at the
right price. The process continues with the cleaning and
annealing the wheat in a right manner”. Just like Noyan Erik,
many experts renowned for their respective works on the
milling industry state that the processes such as the cleaning and annealing the wheat have a tremendous impact on
the production efficiency and the quality of the wheat.

CLEANING OF THE WHEAT
The most important thing to consider in the milling industry is the classification of the wheat in terms of its color and hardness and its cleaning and blending. For this
reason, the foreign materials such as the straw, waste,
stones, sand and black seeds must be removed with the
cleaning machinery manufactured for various purposes.
The cleaning process is as follows: the incoming raw
material must be purified through the waste material purifier from the materials larger than wheat (straw, waste)
and those materials smaller than the wheat (sand and
small black seeds). Then, the gran lighter than wheat
must be separated through the air duct. And large and
small stones are separated at the stone separator machine. The wheat is sent to the peeling machines after the
purification from the foreign materials. Here, wheat shells
are rubbed and brushed and thus, the dust particles on
the wheat are cleaned. After this procedure, the peeled
shells and light grains are separated from the wheat
through the air ducts. After the separation procedure, the
wheat is separated from the small and round black seed
mix ingredients in small and large grains trieur machines
and from long grains in the long grains trieur machines.

PURPOSE, SIGNIFICANCE AND DURATION
OF THE ANNEALING
The purpose of the flour factories is to produce various
types of flour for different practices. Various practices include flour for baklava, pastry, bread, special breads, bagel and shredded dough sweet and with additives, angel-
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Değirmenci Dergisi olarak daha önceki sayılarımızda
un üretiminde hammadde temini ve buğdayın temizlenme sürecini ele almıştık. Bu ayki sayımızda da işleme sürecinin devamı olan paçallama ve tavlama konusunu ele
aldık. Konu hakkında sektörün önde gelen isimlerinden
aldığımız makale ve röportajlardan yola çıkara, tavlama ve
paçallama sürecinin önemini ve dikkat edilmesi gereken
hususları bir araya getirecek bir derleme hazırlamaya çalıştık. Buğdayın temizlenip tavlanmaya hazırlanma süreci,
buğdayın paçallaması, tavlama süresi, tavlamayı etkiyen
faktörler gibi tavlama ve paçallama süreciyle ilgili bilgileri
bu derlememizde bulabilirsiniz.
Türkiye değirmencilik endüstrisinin önemli diagramcılarından Noyan Erik, bir yazısında “Değirmencilik sanatı,
doğru buğdayı seçmek ve doğru fiyata alabilmekle başlar.
Bu aşamadan sonra süreç, buğdayın doğru temizlenmesi
ve doğru tavlanması ile devam eder.” diyor. Sayın Noyan
Erik gibi değirmencilik sektöründe çeşitli çalışmalarıyla tanınmış birçok uzman, buğdayın temizlenme ve tavlama
aşamalarının, üretim verimliliği ve un kalitesi üzerinde son
derece etkili olduğunu belirtmektedirler.

BUĞDAYIN TEMİZLENMESİ
Değirmencilikte dikkat edilmesi gereken en önemli şey,
buğdayı renk ve sertlik derecelerine göre sınıflandırarak
temizleme ve tavlama yapmaktır. Bunun için buğday,
içerisinde bulunan sap, saman, çöp, taş, kum ve siyah
tohum gibi yabancı maddelerden, farklı amaçlar için imal
edilmiş temizleme makineleri kullanılarak arındırılmaktadır.
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Bu temizleme işlemleri şöyle sıralanmaktadır; gelen
hammadde, önce çöp sasörü vasıtasıyla buğdaydan büyük tanelerden (sap, saman) ve buğdaydan küçük olan
(kum ve küçük siyah tohumlar) yabancı maddelerden
ayrılmalıdır. Daha sonra buğdaydan hafif olan tanelerin,
hava kanalı veya radyal tararda hava vasıtasıyla ayırma
işlemi yapılmalıdır. Sonrasında taş ayırıcı makinesinde,
buğday içerisinde gelen irili ufaklı taşların ayırma işlemi
yapılır. Buğday yabancı maddelerinden ayrıştırıldıktan
sonra kabuk soyma makinesine gönderilir. Burada kabukların ovalanması ve birbirine sürtünmesi sağlanarak,
buğdayın dışındaki toz zerrecikleri temizlenir. Bu işlemden
sonra buğdaydan hafif olan soyulmuş kabuklar ve hafif
taneler, yeniden hava kanalı veya radyal tarar vasıtasıyla buğdaydan ayrılır. Ayrışma işleminin akabinde buğday,
küçük tane ve büyük tane triyör makinelerinde, yuvarlak
küçük siyah tohum karışımı maddelerden; uzun tane triyörleriyle de uzun tanelerden ayrıştırılır.

TAVLAMANIN AMACI, ÖNEMİ VE TAV SÜRELERİ

food, cakes, pizza and similar products. The production
of the desired quality of flour is possible with the separation of endosperm from the wheat shells and wheat milling, not milling of the wheat together with its shells just
like traditional stone mills. For this purpose, rolls have
been developed and instead of milling the wheat at once,
there have been developed some ways to separate the
endosperm from the wheat shells and mill the wheat. So,
annealing of the wheat is compulsory.
The aim of annealing the wheat is to ensure the optimum level of water in the wheat. With the provision of
the optimum level of water in the wheat, rendering the
physical properties of the wheat suitable for the milling
and in particular, enhancing the nutritional values is the
main target. The quenching process of the grain in order
to ensure the optimum level of water prior to the milling
or drying up the excessive water in the grain is called annealing. The temperature and resting periods are of great
importance in the successful conclusion of the annealing
of the wheat, wetting the wheat and distributing the water to the overall grain.
The annealing procedure is rather a complicated and
significant procedure in contrast to how it looks. Any trivial modification or change in the annealing of the wheat is
directly reflected on the quality of the wheat.
Today, the wheat the cleaning procedures of which
are completed at the flour factories is transferred to the
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Un fabrikalarında amaç, farklı uygulamalar için çeşitli
tiplerde un üretimi gerçekleştirmektir. Buna göre baklavalık, böreklik, ekmeklik, tandırlık, simitlik, kadayıflık un
üretimi ile çeşitli katkı maddeleri ilavesiyle pandispanya,
kek, pizza ve buna benzer ürünler için un üretimi yapılmaktadır. İstenilen nitelikte un üretimi, taşlı değirmenlerde
olduğu gibi buğdayın kabuğuyla birlikte öğütülmesiyle değil, buğdayın endosperminin kabuktan ayrılacak şekilde
öğütülmesiyle mümkündür. Bunun için valsler geliştirilmiş
ve buğdayın doğrudan bir defada öğütülmesi yerine, kabuğun ufalanmadan endospermden ayrılması için çeşitli aşamalarda öğütülmesi yoluna gidilmiştir. Bu sebeple
buğdayın tavlanması zorunlu hale gelmiştir.
Buğday tavlanmasında asıl amaç buğday tanesinde optimum tane suyunun sağlanmasıdır. Tanede optimum tane
suyunun sağlanması ile tanenin fiziksel özelliklerini öğütmeye elverişli hale getirmek ve özellikle unun ekmeklik değerini
yükseltmek hedeflenir. Öğütmeden önce buğday tanesinde
optimum tane suyu düzeyi sağlamak için yapılan taneye su
verme veya tanedeki fazla suyu kurutarak taneden uzaklaştırma işlemlerine de tavlama denir. Buğday tavlama işleminin
başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde, tanenin su almasında ve alınan suyun bütün taneye yayılmasında, sıcaklığın ve
dinlenme sürelerinin büyük önemi vardır.
Tav işlemi, göründüğünün aksine fevkalade komplike ve
önemli bir işlemdir. Tavdaki en ufak oynama veya değişiklik, un kalitesine doğrudan doğruya yansır.
Günümüzde un fabrikalarında temizleme işlemleri tamamlanan buğdaylar, elevatör vasıtasıyla tavlama işlemi
için açılı cebri tav makinesine aktarılır. Yeni üretilen açılı
tav makineleri, buğdayı daha yoğun karıştırıp tavlanma
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angled annealing machines for the annealing procedure
through elevator. The newly developed angled annealing
machines ensure the more intense blending of the wheat
and distribute the water throughout all the wheat. This
procedure is known as the 1st annealing procedure. The
resting period in the 1st annealing may be shortened and
extended according to the softness or hardness of the
wheat. For instance, the resting period of the 1st annealing of the red and hard wheat varies between 10 and 15
hours. After the 1st annealing procedure, the humidity
of the wheat is measured and the humidity is adjusted
at 15,5%-16% for the white and soft wheat and 16,5%17% for the red and hard wheat and according to the
type of the wheat, it is transferred to the 2nd annealing
procedure. In the 2nd annealing procedure, just like the
1st one, the angled annealing machine is used.
The resting period in the second procedure of annealing
lasts 4-5 hours for white and soft wheat and 8-10 hours for
the red and hard wheat. In annealing procedures, the resting
period and annealing rates of the wheat for biscuits and soft
white wheat, a different type of wheat, may be reduced. The
annealing period for the red and hard wheat can be up to
48 hours. The annealing period for the durum wheat (pasta
wheat) is 10-15 hours for the 1st annealing and 5-6 hours for
the 2nd annealing. As the removal of the barley and oats and
black spots on the durum wheat is of great importance, the
long grains trieur machine must be definitely used.
Transfer of the wheat with its wet shell during the annealing procedure to the B1 section will be influential in
the prevention of the breakages.
Furthermore, the direct milling of the unannealed wheat
may cause the wheat to break just like bulgur wheat and the
failure to separate the shell from the wheat and thus, leading to the milling the wheat with its shell. The resulting milled
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için verilen suyun buğdayın
her tarafına işlemesini sağlar. Bu işlem, değirmenlerde
1’inci tavlama işlemi olarak bilinir. 1’inci tavlamada, buğdayın sertliğine ve
yumuşaklığına göre (beyaz
veya kırmızı buğday) dinlenme süresi uzatılıp kısaltılabilir. Örneğin; yumuşak ve
beyaz buğdayda 1’inci tavda dinlenme süresi 10 ile 15
saat arasında değişir. Kırmızı ve sert buğdayda bu süre
15 ile 20 saat arasında değişmektedir. 1’inci tavlama
işleminden sonra buğdayın
rutubeti ölçülür ve beyaz ve yumuşak buğdayda bu rutubet % 15,5 – 16’ya, kırmızı ve sert buğdaylarda % 16,5
- 17’ye ayarlanarak buğday, çeşitlerine göre elevatörle
2’nci tav işlemine aktarılır. 2’nci tavlama da, aynen 1’inci
tavlama işleminde olduğu gibi cebri tav makinesinden
geçirilerek yapılır.
İkinci tavlamada dinlenme süresi, beyaz ve yumuşak
buğdaylar için 4 ile 5 saat arasında olup, kırmızı ve sert
buğdaylarda ise 8 ile 10 saat sürmektedir. Tavlama işlemlerinde, buğdayın farklı bir cinsi olan bisküvilik beyaz ve
yumuşak buğdayların dinlenme süresi ve tavlama oranları
azaltılabilir. Kırmızı ve sert buğday cinsinde ise tavlama
süresi 48 saate kadar çıkartılabilir. Durum buğdayında
(makarnalık buğday) tavlama süresi, 1’inci tavlamada 10
ile 15 saat, 2’nci tavlamada 5 ile 6 saat arasındadır. Makarnalık buğdayda, arpa ve yulaf gibi tanelerle siyah noktaların ayrıştırılması çok önemli olduğundan temizlemede
uzun tane triyörü (absuk) mutlaka kullanılmalıdır.
Tavlama esnasında buğdayın, çok fazla dinlendirilmeden, kabuğu hafif yaş durumdayken B1 valsine alınması,
kırılmaların oluşmasını önlemede etkili olacaktır.
Ayrıca tavlanmamış buğdayın direkt olarak öğütülmeye
alınması, buğdayın öğütülme esnasında bulgur gibi parçalanmasına sebep olabileceği gibi, kepeğin buğdaydan
ayrılmamasına ve buğdayın kabuğu ile birlikte öğütülmesine sebep olur. Bunun sonucunda elde edilen öğütülmüş
ürün, siyah bir görünümde un elde edilmesine sebep olur.
Tavlama işleminin önemi de işte bu noktada ortaya çıkmaktadır. Tavlanmış ve dinlenmiş buğdayda, verilen nem
oranından dolayı kabuk gevşeme yapar ve bu nemlendirme sayesinde verilen su, buğdayın özüne kadar işler.
Tavlama buğdayda hem renk değişimini sağlar hem de
buğdayın kabuklarından ayrılmasını hızlandırarak buğdayın işlenmesi için önemli avantajlar sağlar.
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wheat may cause the production of the black-colored flour.
The importance of the annealing procedure is manifested
here. The annealed and rested wheat may lead to loosening
of the shell due to the humidity and the water permeates
deep into the wheat essence thanks to the humectation.
The annealing procedure ensures the color change of the
wheat and accelerates the separation of the shell and provides advantages for the processing of the wheat.

WHEAT BLENDING
The gluten, sedimentation and index values of any type
of wheat must be measured in the blending procedures
and these values must be as follows:
Wet gluten (min): 27
1st sedimentation (min): 28
2nd sedimentation (min): 35
Index (min): 70 and the blending procedure must be
concluded in accordance with these values. Carrying out
the blending procedure after the 2nd annealing is of utmost
importance because in case where the blending and humidity procedures are carried out at the same time, then great
imbalances in humidity may be observed during the blending of two different types of wheat. While a certain type softens greatly, the other type may remain dry. Another result
that may emerge in case where the blending procedure is
carried out in the 1st annealing, the aforementioned values
may not be secured and the result may be unqualified and
imperfect production of flour at the end of the milling. But,
the aforementioned values may be secured if the blending
is carried out during the transition from the 2nd annealing
procedure to blending. In case of a small change in these
values, the blending rates can be changes and the deterioration of the product quality can be prevented.

FACTORS AFFECTING
THE ANNEALING PROCEDURE
• Effects of the Wheat Types on the Annealing Procedure
The wheat is generally classified into three groups as
durum wheat, wheat for bread and for biscuits. While the
semolina factories process the durum wheat, the flour
factories generally mill the wheat for bread. Some special
facilities process the wheat for biscuits. For this reason,
in the case of the flour factories, the first thing that comes
to mind is those facilities milling the wheat for bread.
The wheat for bread includes many types in terms of
its hardness, planting time and breeds. That is why their
features vary considerably. In the annealing procedure,
the hardness of the wheat must be taken into consideration. The period of annealing may vary between 6 and
72 hours in terms of the hardness of the wheat.
• Effects of the ambient air on the annealing procedure
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BUĞDAYIN PAÇALLANMASI
Yapılacak olan paçallama işleminde, her cins buğdayın
glüten, sedim ve index değerleri ölçülmeli ve
Yaş Glüten (min): 27
1’inci Sedim (min): 28
2’nci Sedim (min): 35
İndex (min): 70 olacak şekilde ayarlanmalı ve bu ortalama değerlere göre de paçal işlemi yapılmalıdır.
Paçallama işlemini 2’nci tavdan sonra yapmanın önemi
büyüktür. Çünkü paçallama ve rutubet işleminin 1’inci tavlamada yapılması durumunda, farklı iki cins buğdayın birlikte tavlanması esnasında nemlilikte büyük oranlarda dengesizlikler görülebilir. Yani bir cins buğday çok yumuşaklık
kazanırken, diğer cins buğday kuru kalabilir. Paçallamanın
1’inci tavlamada yapılması durumunda ortaya çıkacak bir
diğer önemli sonuç da, yukarıda verilen değerlerin tutmaması ve bu yüzden öğütülmeye alınan buğdaydan, öğütme
sonucunda kalitesiz ve bozuk un elde edilmesidir. Oysa
2’nci tavlamadan öğütmeye geçerken yapılacak paçallamada, yukarıdaki değerler korunabilir. Bu değerlerde olası
bir oynama olsa dahi, kısa bir süre içerisinde paçallama
oranları değiştirilerek ürün kalitesinin bozulması önlenebilir.

TAVLAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
• Buğday Cinsinin Tavlamaya Etkileri
Buğdaylar genel olarak makarnalık, ekmeklik ve bisküvilik olmak üzere üç guruba ayrılır. İrmik fabrikaları makarnalık buğday işlerken, un fabrikalarının çoğunluğu ekmeklik buğday öğütür. Bazı özel tesisler bisküvilik buğday
işlerler. Bu sebeple un fabrikası denilince genellikle akla
ekmeklik buğday öğüten tesisler gelir.
Ekmeklik buğdaylar da, sertlik, ekim zamanı ve tür açısından birçok çeşide sahiptir. Bu sebeple birbirine göre
çok farklı özellikler barındırırlar. Tavlamada buğdayın sertliği göz önünde bulundurulmalıdır. Tavlama süresi, buğday
sertliğine bağlı olarak 6 saatten 72 saate kadar çıkabilir.
• Ortam Havasının Tavlamaya Etkileri
Standartlara göre üretilen unun rutubeti en fazla yüzde
14,5 olmalıdır. Un rutubetinin fazla olması, depolama koşullarında ve unun bekleme süresinde, unda acıma, daha
çabuk bozulma gibi etkileri beraberinde getirir. Bu sebeple öğütülecek buğday rutubetinden çok, elde edilecek un
rutubeti önem taşır. Nihai ürün rutubetine göre buğdaya
rutubet verilir. Bu rutubet verilirken ortam sıcaklığı önemlidir. Yazın yüzde 17 rutubet verilmesi gereken bir tesiste,
kışın yüzde 15 rutubet verilmesi gerekebilir. Bunun sıcaklığa bağlı olması yanında, havanın rutubetli olması da ayrı
bir etkendir.
• Buğday Paçalının Tavlamaya Etkileri
Paçallama, öğütme kalitesine etkili en önemli faktörler-
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The humidity of flour produced in accordance with the
standards must be 14.5% at most. The excessive humidity causes such effects as bitterness and speedy deterioration during the storage and waiting period. For this reason, rather than the humidity of the wheat to be milled,
the humidity of the resulting flour is of significance. The
wheat is provided with humidity according to the humidity of the finished product. While providing this humidity, the ambient temperature is important. The humidity
which is 17% in the summer months may be decreased
to 15% in the winter months. This depends on the temperature and the moisture in the air.
• Effects of the Wheat Blending on the Annealing
Procedure
Blending is one of the most important factors on the
quality of milling. The blending of different wheat therefore requires more annealing silos given that their annealing period varies and more types of wheat are blended.

EFFECTS OF THE ANNEALING ON THE
QUALITY OF MILLING AND YIELD
The aim of annealing wheat is, as specified above, to
ensure the wheat shall become more elastic with water.
Given that unannealed wheat shell is more fragile, the
wheat shell will crumble at the first rolls. At the last rolls, it
is impossible to get the flour under the shell; on the contrary, the wheat shell will break up more. The crumbling
of the shell causes the deterioration of the milling.
The yield is the rate of the resulting flour amount to
the milled wheat amount. The annealing is the procedure that ensures the prevention of the crumbling of the
shell by increasing the elasticity of the wheat shell. In
the milling of the ideally-annealed wheat, the yield will
be at the desired level and approximately 80-82% flour
and 18-20% bran must be obtained.
The wheat with humidity levels different than these values causes significant changes on the yield. Excessive level of humidity cause the flour near the shell to stick to the
shell and thus, the flour is wasted. For this reason, while
the resulting flour level decreases, the amount of bran increases. On the other side, low level of humidity will cause
the fragility of the shell and the resulting flour amount will
increase while the amount of bran decreases. It must be
noted that the increased amount of flour shows that the
flour includes bran and the low quality of flour.

ANNEALING METHODS
Classic Annealing (Cold Annealing)
It is the annealing procedure carried out at the ambient
temperature. It is thought that the resting period of the
wheat varies between 24 and 72 hours according to its
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dendir. Farklı buğdayların paçallanması, tav süreleri farklı
olduğundan ve daha çok çeşidin paçallanmasını gerektirdiğinden, haliyle daha çok tav silosu ihtiyacı doğurur.

TAVLAMANIN ÖĞÜTME KALİTESİNE
VE RANDIMANA ETKİLERİ
Buğday tavlamada amaç, yukarıda da belirtildiği gibi
buğday kabuğunun su ile daha elastik hale gelmesini sağlamaktır. Tavlanmamış buğday kabuğu, kırılgan bir yapıya
sahip olduğundan, başlangıç kırma valslerinde buğdayın
açılması esnasında ufalanacaktır. Son kırmalarda ise kabuktaki unların sıyrılması mümkün olmayacak, aksine kabuk daha da ufalanacaktır. Kabuğun ufalanması, öğütme
kalitesinin bozulmasına sebep olur.
Randıman ise değirmencilikte elde edilen un miktarının,
öğütülen buğday miktarına oranıdır. Tavlama, buğday kabuğundaki elastikiyeti artırarak kabuğun ufalanmasını engellemektedir. İdeal bir şekilde tavlanmış buğdayın öğütülmesinde, randıman uygun değerlerde olacak ve yaklaşık
yüzde 80-82 un, yüzde 18-20 de kepek elde edilecektir.
Tavlamada, olması gereken değerlerden daha farklı
rutubete sahip olan buğdaylar, randımanda önemli ölçülerde değişmeye sebep olur. Buğday rutubetinin fazla
olması, kabuğa yakın bölgelerdeki unun, kabuğa yapışarak ayrılmasına engel olur. Bu sebeple de elde edilen un
yüzdesi azalırken kepek miktarı artar. Bunun tersi olarak
buğday rutubetinin az olması, kabuktaki kırılganlığın artmasına ve elde edilecek un miktarı artarken kepek miktarının düşmesine sebep olur. Ancak burada unutulmamalıdır ki artan un miktarı, kepekli un olduğunu ve kalitenin
düştüğünü gösterir.

TAVLAMA YÖNTEMLERİ
Klasik Tavlama (Soğuk Tavlama)
Ortam sıcaklığında yapılan tavlamadır. Buğday özelliklerine ve çevre şartlarına bağlı olarak dinlenme süresinin 24
ile 72 saat arasında olması düşünülür. Bu usulde, buğdayın
yeterli suyu alması birkaç dakika içinde başarılırken, bunun
tane içinde yayılışı oldukça uzun bir süreyi gerektirmektedir.
Bu yöntemde suyun tane içerisine uniform olarak yayılabilmesi için geçen süre uzun olduğundan fazla tav silosu
kapasitesine gereksinme vardır. Bu durum maliyeti yükseltmesi bakımından dezavantaj olarak değerlendirilmektedir.
Ilık ve Sıcak Tavlama
Soğuk tavlamada, su verilmiş tanede suyun yayılıp dengeye ulaşabilmesi için 1-3 güne ihtiyaç varken, 30 ile 46 °C
arasında icra edilen ılık dinlendirme şartlarında, bu süre 1-1,5
saate indirgenebilmektedir. Buna rağmen tanenin optimum
fiziksel yapı özelliklerini kazanabilmesi için öğütmeden önce
yine 24 saatlik bir dinlenme periyodu tavsiye edilmektedir.
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features and environmental conditions. With this method,
while the wheat gets the required level of water in a few
minutes, its distribution in the grain takes a long time.
Given that a long period of time is required for the uniform distribution of the water in the grain, there is a need
for high annealing silo capacity. This is evaluated as a
disadvantage as it increases the costs.
Warm and hot annealing
While a 1-3 day-long-period is needed for the balanced
distribution of the water in the case of the cold annealing,
this time is reduced to 1-1.5 hours in the warm resting conditions carried out at a temperature between 30 °C and 46
°C. Despite that, a 24 hour-resting-period is recommended
in order for the grain to regain its optimum physical features.
The hot annealing procedure is carried out through a
modification of the warm annealing method. What’s different is that the annealing stage may have a temperature
between 46 °C and 60 °C. Even though it is possible to
increase the temperature up to 70 °C, the procedure time
is quite critical at this temperature and the annealing is
concluded in a shorter period of time. As the gluten and
baking values of the wheat may be reduced at the excessive heat, the application of hot annealing procedure is
low. This type of annealing method is mainly applied in
the reduction of the proteolytic activity.
Steam Annealing
In recent years, the steam annealing method that requires a short period of time and that is easy to control
and a more uniform annealing has started to be adopted
first in Germany followed by the United States of America
and Canada. The steam annealing method includes the
increase in the heat of the wheat via the steam and the
loss of evaporation resulting from the cooling of the wheat
till the temperature required for the milling and provision
of water. Through the application of steam, the penetration of the heat into the grain takes 20-30 seconds. This
period is 3 minutes for the annealing with dry air and
radiator. With the steam method, the grain is dampened.
The heat increases by nearly 10 °C for the 1% water condensation of the grain.
Annealing with microwave
The microwave is used in the food industry for such
procedures as cooking, defrosting, tempering, drying,
freeze drying, pasteurization, sterilization, cooking and
heating in an oven. There are a lot of researches on the
use of the microwaves in the grain industry.
In a research where Elgün and Türker (1995) analyzed
the shell-endosperm separation by the use of the micro-

56

October • Ekim 2016

Sıcak tavlama, ılık tavlama metodunun modifikasyonu
ile gerçekleştirilir. Ayrı olarak tavlama safhası 46 °C'den
60 °C’ye kadar yükseltilebilir. Her ne kadar sıcaklığı 70
°C'ye kadar yükseltmek mümkün olsa da bu sıcaklıkta
işlem süresi oldukça kritik olup, tavlama daha kısa sürede
gerçekleştirilir. Aşırı sıcaklık durumunda buğdayın glüten
ve ekmekçilik değerinin zarar görmesi söz konusu olabileceğinden, sıcak tavlamaya başvuru çok az olmaktadır.
Bu çeşit tavlama, özellikle proteolitik aktivitenin düşürülmesinde uygulama alanı bulmaktadır.
Buharlı Tavlama
Son yıllarda özellikle kısa süreli, kontrolü kolay ve
daha uniform tavlama vadeden buharla tavlama, önce
Almanya'da, akabinde Amerika Birleşik Devletleri ve
Kanada'da uygulama alanı bulmuştur. Buharla tavlama
işlemi, genellikle buhar ile buğday sıcaklığının artırılması ve öğütme için gerekli olan sıcaklığa kadar buğdayın
soğutulmasıyla ortaya çıkacak evaporasyon kaybı ve suyun verilmesini kapsamaktadır. Buhar uygulaması ile sıcaklığın tane içine nüfuzu 20-30 saniyede olmaktadır. Bu
süre, kuru hava ve radyatörle tavlama için 3 dakikadır.
Buhar uygulaması ile aynı zamanda tane ıslatılmış olur.
Tane üzerindeki yüzde 1'lik su kondenzasyonu için sıcaklık yaklaşık 10 °C'lik bir artış gösterir.
Mikrodalga İle Tavlama
Mikrodalga, gıda endüstrisinde yemek pişirme, buz çözme, temperleme, kurutma, dondurarak kurutma, pastörizasyon, sterilizasyon, fırında pişirme ve ısıtma işlemlerinde
kullanılmaktadır. Mikrodalgaların hububat endüstrisinde
kullanımına yönelik yapılmış birçok çalışma mevcuttur.
Elgün ve Türker’in (1995), mikrodalga uygulamalarının
buğdayın tavlanmasında tanenin kabuk-endosperm ayrışımı ve un özelliklerine etkisini inceledikleri bir araştırmada;
tavlı buğday örnekleri mikrodalga işlemi uygulanarak ve uygulanmadan öğütülmüşlerdir. Mikrodalga işleminin, her iki
buğdayın da un verimini artırırken kül miktarını azalttığı görülmektedir. Hâlbuki randıman artışı, kül artışını da beraber
getirmektedir. Bu durum, birim buğdaydan daha fazla un
elde edilmesi anlamına geldiği için ekonomik olarak önemli
bir katkı sağlayabilir. Mikrodalga işlemiyle un veriminin art-
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waves in the annealing of the wheat and their effects on
the features of the wheat, the samples of the annealed
wheat were milled with and without the microwave application. It was observed that the microwave application
increased the yield of flour and decreased the amount of
ashes. But the increase in the yield causes an increase in
the ash amount. As this means more production of flour
in a unit of wheat, it may provide an economical contribution. The increase in the amount flour and the decrease in
the amount of ash through the application of microwave
is an indication of better shell-endosperm separation.
Annealing with Ultrasound
The ultrasound method is extensively used in many
fields of the food industry for the homogenization, crystallization, cleaning, extraction, foam breaking, degassing, and drying, mixing and similar applications. Its application is quite limited in the grain processing. It is also
used to increase the efficiency of the drying and sieving
procedures and the acceleration of the damping process
and germination in the production of malt.
For further information of the annealing and blending procedures, you can obtain 50th issue of the Milling Magazine dated February 2014.
ması, buna karşılık külün aynı oranda artmaması, aksine
düşmesi; mikrodalga işleminde kabuk-endosperm ayrışımının daha iyi olduğuna işaret sayılır.
Ultrason Uygulaması ile Tavlama
Ultrason uygulaması; homojenizasyon, kristalizasyon,
temizleme, ekstraksiyon, köpük kırma, gaz giderme, kurutma, karıştırma ve buna benzer uygulamalara yönelik
olarak gıda sanayinin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tahıl işlemede ise oldukça sınırlı bir uygulama
alanı vardır. Kurutma ve eleme işlemlerinde etkinliğin artırılması, malt üretiminde ise ıslatma ve çimlendirme işleminin hızlandırılması amacıyla yararlanılmaktadır.
Tavlama ve paçallama ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye
ulaşmak için Değirmenci Dergisi’nin Şubat 2014 tarihli
50. sayısını inceleyebilirsiniz.
Sources - Kaynaklar:
1. Buğdayın Temizlenmesi ve Tavlanması, Derviş Toprak, Miller Magazine,
Sayı 50, Şubat 2014
2. Tavlama Koşullarının Öğütme Performansı ve Una Etkileri, Hüsamettin
Ali Çağlar, Tusaf Konferans Sunumu, 2016
3. Buğdayın Öyküsü, Kaptanlar Un, http://kaptanlarun.com.tr/size-ozel/
sizeozel/4650/bugdayin-oykusu, 2012
4. Buğdayın Farklı Sıcaklık ve Sürelerde Tavlanmasının Unun Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi, Kimya. Müh. M. Kerem Sünter, 2003
5. Un fabrikalarında tavlama ve tav siloları üzerine yapılan bir araştırma,
Yrd. Doç.Dr. A.Lütfi Kurşunel, SelçukTeknik Online Dergisi, Sayı: 3, 2001
6. Buğdayın İşlenmeye Hazırlanması, Noyan Erik, Miller Magazine, Sayı
48, Aralık 2013
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Johannes WICK, Bühler AG:
We see potential in four areas:

nutrition, safety,
sustainability and
the Internet of Things
...............................................................................

Dört alanda potansiyel görüyoruz:

BESLENME, GÜVENLİK,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
VE NESNELERİN İNTERNETİ
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“With modern technology, the millers will
work very differently from today. And we
need to adjust to these new demands. We’re
talking of entirely new business models,
where, for instance, millers will not pay us
per machine ordered, but per measured
performance in terms of uptime, yield improvement or plant output. We work together with a number of start-ups to grasp that
entrepreneurial and innovative spirit.”
“Modern teknoloji ile birlikte, değirmenlerimiz bugünkünden daha farklı çalışacaklar.
Bu taleplere uyum sağlamamız gerekiyor.
Yepyeni iş modellerinden bahsediyoruz:
örneğin, değirmenciler, bize sipariş edilen
makine başına ödemede bulunmayacaklar.
Kesintisiz çalışma süresi, verim artışı veya
fabrika üretimi bakımından performansımıza
göre ödeme yapacaklar.”
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Since April, Johannes Wick has been the CEO of Bühler’s Grains and Food Division. Enhancing the Grain Milling Unit’s growth with his team in his previous role at
Bühler, Mr. Wick is now focusing on seizing the opportunities in nutrition, food and feed safety, sustainability, and
the Internet of Things. Stating they focus on translating
these fields into innovations that they promise to their
customers, Johannes Wick says that the basic question
is how to feed a growing global population with limited
resources. He adds as the market leader, Bühler has an
obligation and the opportunity to lead the industry and
show how our sustainable solutions create ecological
and economic benefits.

Johannes Wick, 2016 yılının Nisan ayından bu yana
Bühler’in Tahıl ve Gıda Birimi’nin CEO’su. Bühler’deki eski
görevinde, ekibiyle birlikte Tahıl Değirmenciliği Birimi’nin
başarılarını katlayan Wick, şimdi beslenme, gıda ve yem
güveliği, sürdürülebilirlik ve nesnelerin interneti alanlarındaki fırsatlara odaklanmış durumda. Bu alanları, müşterileri için söz verilen inovasyonlara dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Wick, asıl soru “sınırlı kaynaklarla
giderek artmakta olan dünya nüfusunu nasıl besleyeceğiz” sorusudur diyor ve Bühler’in pazar lideri olarak bu
endüstriye öncülük etmek ve sürdürülebilir çözümlerinin
ekolojik ve ekonomik yararlarını göstermek gibi bir görevi
olduğunu ifade ediyor.

With Johannes Wick, we talked about Bühler’s targets for
the future, current trends in nutrition and sustainability along
with the company’s contribution to the current challenges
and opportunities that grain processing industry is facing.

Johannes Wick ile Bühler’in gelecek hedeflerini, beslenme ve sürdürülebilirlik konuları ile birlikte firmanın tahıl
endüstrisindeki mevcut zorlukları ve fırsatları nasıl değerlendirdiğini konuştuk.

Mr. Wick, you joined Bühler in 2014 and took over the
management of Grain Milling. Since April 1, 2016 you
have been the CEO Grains & Food division. Regarding
your previous role in Grain Milling area, could you tell us
about the successes you are most proud of?
Grain milling is the largest business unit within the
Bühler Group and we managed to enhance its growth!
Getting started here drove my passion for the grainprocessing industry. More specifically, together with my
team, we have looked into how we manage large and

Sayın Wick, 2014 yılında Bühler’e katıldınız ve Tahıl Değirmenciliği bölümünün yönetimini devraldınız. 1
Nisan 2016 tarihinden bu yana da, Tahıl & Gıda bölümünün CEO’susunuz. Tahıl değirmenciliğinde geride
bıraktığınız görevinizde sizi en çok gururlandıran başarılarınız nelerdi?
Tahıl değirmenciliği, Bühler Group bünyesindeki en büyük iş birimidir ve biz bu birimin daha da büyümesini sağladık. Bu birimde çalışmaya başlamak, tahıl işleme endüstrisinde çalışma azmimi kamçıladı. Daha da önemlisi,
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complex projects with a focus on reducing construction
time and capital expenditure. The results are amazing
and will bring clear benefits to our customers! Another
important milestone was the announcement of our cooperation with Bosch. This will allow us to make milling rolls
intelligent. Now, with Ralph Schuck, we have found a
great successor who will continue these efforts and bring
Bühler’s milling business to the next level.
As the CEO of the Bühler business Grains & Food,
could you share your targets for Bühler with our readers?
Throughout our business activities from “farm to fork” we
see enormous potential in four areas: nutrition, food and
feed safety, sustainability, and the Internet of Things. Consequently, we focus our efforts on seizing the opportunities
in these fields. It’s our ambition to translate them into what
we promise to our customers: innovations for a better world.
We are convinced that new consumer requirements for full
traceability along the entire value chain will drive our industry.
Could you tell us about the current challenges and
opportunities that grain processing industry is facing?
Since Bühler is the leader in global food technology,
what is the plan of Bühler for responding to these
challenges and opportunities?
The basic question is how to feed a growing population
in a healthy manner in a world with limited resources and
increased consumer expectations. We want every human
being and animals to have access to healthy food and feed.
We are proud that we can contribute to this goal with
our innovative solutions. As the market leader, we have
an obligation and the opportunity to lead the industry and
show how our sustainable solutions create ecological
and economic benefits. Every year, we spend about 5%
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ekibimle birlikte, kurulum
süresinin ve maliyetlerin
düşürülmesi hususuna özel
bir önem vererek büyük
çaplı ve kompleks projeleri
ne şekilde yönetebileceğimize odaklandık. Ortaya
çıkan sonuçlar harikulade
ve müşterilerimiz için çok
önemli faydalar sağlayacağı da kesin! Çok önemli
olan başka bir dönüm noktası ise, Bosch ile yapmış
olduğumuz işbirliğidir. Bu
işbirliği sayesinde öğütme
valslerimiz daha akıllı bir
hale gelecektir. Şimdi de
Ralph Schuck ile birlikte,
yani bu başarıyı devam
ettirecek ve Bühler’in değirmencilik işini bir üst noktaya
taşıyacak olan mükemmel biri ile işimize devam edeceğiz.
Bühler’in Tahıl ve Gıda bölümü CEO’su olarak, Bühler
için hedeflerinizi okuyucularımızla paylaşabilir misiniz?
“Tarladan sofraya” kadar tüm iş faaliyetlerimiz süresince,
şu dört alanda çok büyük bir potansiyel görmekteyiz: beslenme, gıda ve yem güvenliği, sürdürülebilirlik ve Nesnelerin
İnterneti. Çalışmalarımızı, bu alanların bize sunmuş olduğu
fırsatları değerlendirmeye yoğunlaştırıyoruz. Bunları müşterilerimize söz verdiğimiz şeylere -daha iyi bir dünya için
inovasyona- dönüştürmek amacındayız. Müşterilerin bütün
bir değer zincirinde tam izlenebilirlik konusundaki yeni gereksinimleri endüstrimizi bir adım ileri taşıyacak.
Tahıl işleme endüstrisinin şu an yüz yüze olduğu
mevcut zorluk ve fırsatlardan bahseder misiniz? Bühler, küresel gıda teknolojisinde lider konumunda olduğundan, bu zorluk ve fırsatlar hususunda Bühler’in
planları nelerdir?
Burada asıl önemli olan konu, sınırlı kaynaklara ve giderek artan tüketici beklentilerine sahip olan bir dünyada
giderek artmakta olan bir nüfusu ne şekilde besleyeceğimizdir. Tüm insanların ve hayvanların, sağlıklı gıda ve
yemeğe erişebilmesini arzu ediyoruz.
İnovatif çözümlerimizle buna katkıda bulunmaktan gurur
duyuyoruz. Bu pazarın lideri olarak, bu endüstriye öncülük
etmek ve sürdürülebilir çözümlerimizin, ne şekilde ekolojik
ve ekonomik yararlar sağlayabileceğini göstermek gibi bir
görevimiz ve olanağımız var. Her yıl, grup olarak ciromuzun yaklaşık %5’ini araştırma ve geliştirme çalışmalarına
ayırıyor ve müşterilerimizin yararına olacak şekilde son
teknoloji çözümler sunuyoruz. Ama şunu da unutmamak
gerekir ki, bu husus, tek başına halledilebilecek bir mesele
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of our turnover as a group in research and development,
creating cutting-edge solutions to the benefit of our customers. But at the end of the day, it’s a challenge that we
can only address as a network - joining forces from the
industry, science and start-ups. This is why we have initiated the Bühler Networking Days this summer in Uzwil.
The Bühler Networking Days 2016 were in fact a
magnificent platform for exchanging and learning
from experiences between the participants. During the
event, key issues like nutrition trends, food and feed
safety, sustainability and the Internet of Things were
highlighted. Why are these so significant for Bühler?
And how is Bühler responding to these core issues?
These four areas constitute really the core drivers for our
innovation efforts, with related challenges and opportunities. Let me start with food and feed safety, which has become a game changer for the grain processing industries.
Product recalls are hugely costly, in terms of payments and
reputation for affected brands. At the same time, contamination of raw material by fungi, molds and toxins are increasing, not least because of climate changes. In order to
support our customers, we focus our efforts on establishing
breakthrough hygiene design standards for the processing
equipment. With improved accessibility for cleaning, we’re
creating solutions that reduce the operational costs and
pains from end consumers. Or think of the major challenge
of contaminations like mycotoxin. With our extensive portfolio, we can take a holistic approach throughout the grain
value chain: starting with best practices on the field, to ensuring optimal drying, cleaning, and storage when handling
and transporting the grain. Finally, our cleaning and sorting
technologies are important elements in fighting the threat
of mycotoxins. For instance, we designed the pelleting process for the feed industry into a trusted kill step, with our
Hysys solution.

değil. Bu yüzden, endüstri, bilim ve bu alandaki yeni şirketlerin güçlerini birleştirmeleri gerekiyor. İşte tam da bu
nedenlerle, bu yaz Uzwil’de Bühler Ağ Günleri’ni başlattık.
Bühler Ağ Günleri 2016, gerçekten de, katılımcılar
arasında bilgi alışverişinde bulunulması ve deneyimlerin paylaşılması anlamında harikulade bir platform
olarak ön plana çıktı. Bu organizasyonda, beslenme
trendleri, gıda ve yem güvenliği, sürdürülebilirlik ve
Nesnelerin İnterneti gibi anahtar konular üzerinde konuşuldu. Bunlar, Bühler için neden bu kadar önemli?
Ve Bühler bu temel meselelere nasıl yaklaşıyor?
Bu dört alan, ilgili zorluk ve fırsatları ile birlikte değerlendirildiğinde inovasyon çabalarımızın temel motoru konumundadır. İzninizle, tahıl işleme endüstrisinde ezberleri bozan gıda ve yem güvenliği konusu ile başlayayım.
Ürünlerin geri çağrılması, ödemeler ve etkilenen ürünlerin
itibarı bakımından oldukça maliyetli. Aynı zamanda, iklim
değişikliği gibi nedenlerden dolayı da hammaddelerin,
mantar, küf ve toksinler gibi sebeplerden dolayı kontaminasyonu artıyor. Müşterilerimizi desteklemek adına, tüm
çabalarımızı, işleme ekipmanları için devrim yaratacak
hijyen tasarım standartları kurmaya yoğunlaştırmaktayız.
Temizleme konusunda gelişen şartlarla birlikte, son kullanıcılarımızın operasyonel maliyetlerini azaltacak çözümler
yaratıyoruz. Ya da mikotoksin (mantar zehiri) gibi önemli
kontaminasyon zorluklarını düşünün. Geniş portföyümüz
ile tahıl değer zincirimiz boyunca bütüncül bir yaklaşım
sergileyebiliriz; tahılı işlerken ve taşırken optimal kurutma,
temizleme ve depolama sağlamak üzere bu alandaki en
iyi uygulamalarla başlayabiliriz. Son olarak, temizleme ve
işleme teknolojilerimiz, mikotoksin tehlikesi ile mücadelede önemli faktörlerdir. Örneğin, Hysis çözümümüzü kullanarak, yem endüstrisi için peletleme prosesini, güvenilir
bir zehir öldürücü adımına dönüştürdük.

Interesting… Could you
tell us more about the
current trends in nutrition
and sustainability?
Hunger, micronutrient deficiencies, excessive sugar
and fat consumption resulting in overweight are the
major issues today. On top
of that, we know that there
is a huge protein shortage
in the future. In fact, feeding
the world's growing population will require massive
additional amounts of proteins, which cannot be met
through the traditional meat
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consumption. The demand for protein is expected to grow
by around 50% from now to 2050. How can we achieve
this? We address this issue with new solutions for alternative protein sources like algae or insects. Soon we will see
these products on the market starting in animal and especially aqua feed. For a better nutritional balance we are also
expecting ancient grains, oat and pulses to grow massively.
In the area of sustainability, our ambition is to create
economic and environmental advantages for our customers. Let me just highlight two examples: thanks to
an innovative heat exchange concept, the Ecothermatic
pasta dryer requires 40% less thermal energy. And our
latest generation of the high-precision scale Tubex saves
90% of energy. Overall, we have set the target of 30%
reduction of energy, water, and resources by 2020. Of
course, eliminating the grain and food losses from farm
to fork will be the key contribution.
One of the key issues discussed during Bühler Networking Days 2016 was the Internet of Things. How
does Internet of Things influence the milling industry?
The impact of the Internet of Things will also be mindblowing for the milling industry. Just think of how AirBnB
and Uber have changed their industries with digital business models. We in the food industry are about to experience something similar! Bühler wants to anticipate this
trend, and, as a consequence, we are starting to equip all
our solutions with sensors, also thanks to our R&D cooperation with Bosch, combining their expertise in IoT with
our know-how from the food manufacturing side. We are
equipping traditional mill rollers with cutting-edge sensors
that measure temperature and vibrations and expect first
products for 2017. The new technology allows us to analyze the generated data in real time with the aim to have
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Çok ilgi çekici gerçekten! Besin ve
sürdürülebilirlik alanlarındaki son trendlerle ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?
Açlık, vitamin ve mineral eksikliği, kilo
ile sonuçlanan aşırı şeker ve yağ tüketimi,
günümüzün önemli sorunlarının başında
geliyor. Bunun yanı sıra, gelecekte büyük
bir protein eksikliğinin olacağını da biliyoruz. Gerçek şu ki, dünyanın giderek artan
nüfusu, geleneksel et tüketimi ile karşılanamayacak olan ek proteinler gerektirecek.
Günümüzden 2050 yılına kadar protein
talebinin yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Bunu nasıl başarabiliriz? Bu durumu,
yosun veya böcekler gibi alternatif protein
kaynakları için yeni çözümler ile ele alıyoruz.
Kısa zaman sonra, başta hayvan ve deniz
ürünleri yemleri olmak üzere bu tür ürünleri
market raflarında görebileceğiz. Daha iyi bir
besin dengesi için, yulaf ve bakliyat gibi geleneksel tahıl piyasasının daha da büyümesini bekliyoruz.
Sürdürülebilirlik alanındaki amacımız, müşterilerimiz için
ekonomik ve çevresel avantajlar yaratmaktır. Size bu konuda
şu iki örneği verebilirim: Ecothermatic makarna kurutucusu,
inovatif bir ısı değişim konsepti sayesinde, yüzde 40 daha az
termal enerji gerektiriyor ve son jenerasyon yüksek hassasiyetli skalamız Tubex ise yüzde 90 daha az enerji gerektiriyor.
Genel olarak, 2020 yılına kadar, enerji, su ve kaynaklar bakımından yüzde 30 oranında bir düşüş hedefliyoruz. Tarladan
sofraya kadar olan süreçte tahıl ve gıda kayıplarının elimine
edilmesi temel bir katkı unsuru olacaktır.
Bühler Ağ Günleri 2016 organizasyonunda tartışılan
konulardan bir tanesi de Nesnelerin İnternetiydi. Nesnelerin İnterneti, değirmen endüstrisini nasıl etkiliyor?
Nesnelerin İnternetinin etkisi, değirmen endüstrisi için de
akıllara durgunluk veren cinsten olacak. Sadece, AirBnB
ve Uber gibi kuruluşların, dijital iş modellerine sahip endüstrilerde ne gibi değişimlere neden olduğunu düşünün.
Bizler, gıda endüstrisinde de benzer bir olguyu yaşamak
üzereyiz. Bühler olarak bu trendin devam edeceğini bekliyoruz ve sonuç olarak, tüm çözümlerimizi sensörlerle
donatmaya başladık. Bosch ile yapmış olduğumuz işbirliği
sayesinde, Bosch’un Nesnelerin İnterneti alanında sahip
olduğu tecrübe ile gıda işleme alanındaki teknik bilgilerimizi
birleştirdik. Geleneksel öğütme silindirlerimizi, sıcaklık ve
titreşimleri ölçen son teknoloji sensörler ile değiştiriyoruz
ve ilk ürünleri 2017 yılına kadar almayı umut ediyoruz. Yeni
teknoloji, bütün makine sistemimiz hakkında gerçek zamanlı olarak üretilen verileri analiz etmemize yarıyor. Ayrıca,
reaktif bakımdan önleyici bakıma geçmeyi amaçlıyoruz. Bu
durum, müşterilerimiz için daha iyi bakım fırsatları ve daha
yüksek ürün kalitesi sayesinde daha az zaman kaybı anla-
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closed loop control of the machines. Of course we also
aim for moving from reactive to preventive maintenance.
For our customers, the millers, the result is reduced downtime thanks to better maintenance services and better
quality of their products. And maybe even more radical:
we see enormous opportunities for consistently tracing
the value chain. What if one could track the origin of each
grain back to mill in order to ensure highest, consistent
and contamination-free raw material at the very starting
point? To some, this might sound like a dream. But traceability has become a major consumer expectation. And we
are working on solutions to meet this.
Do you think there is any other area that requires special focus other than these core issues mentioned above?
These four areas bring challenges and opportunities to
the food processing industry. As the market leader, we
want to anticipate these and lead the industry. We also
think that we need new skills and approaches to be successful in this new world. For that reason, we continue
to invest heavily into our schools and education that we
offer to our employees, customers, and partners.
Nowadays, eyes are on food safety, energy efficiency, sustainability and automation. But could you tell us
where the milling industry will be in the future? For example, what will we be discussing in the next five years?
The opportunities around automation and the Internet of Things will continue to have a major effect on our
industry. With modern technology, the millers will work
very differently from today. And we need to adjust to
these new demands. We’re talking of entirely new business models, where, for instance, millers will not pay us
per machine ordered, but per measured performance in
terms of uptime, yield improvement or plant output. We
work together with a number of start-ups to grasp that
entrepreneurial and innovative spirit.
Also, what do you think about the future growth of
different regions in the world? According to you, in
what regions can we see high potential?
We at Bühler want to be where our customers are. Our
business is a very local one, which is why we continue
to strengthen our worldwide network of over 100 service
stations and factories. Currently, the Asian world is growing fastest. So it’s no surprise that our latest addition is
a new factory for the rice-processing industry which we
have just opened at the end of September. It will help the
ambitious Vietnamese rice producers to deliver rice of a
quality that meets export standards. This is really what
drives our efforts: engineering customer success. With
Africa’s massive population growth, we also expect increased business in that region. Consequently, we have
established the African Milling School in 2015.
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mına gelecek. Bundan daha da radikal bir şey söyleyeyim:
değer zincirinin sürekli olarak izlenmesi için büyük fırsatlar
görüyoruz. Bir kişinin, tam başlangıç noktasından itibaren,
en üst kalitede, istikrarlı ve kontaminasyona uğramamış
hammadde sağlamak üzere her bir tahılın orijinini izlemesini hayal ediniz. Bazıları için bu, imkânsız bir düş gibi görünebilir. Ancak, izlenebilirlik, büyük bir tüketici beklentisi haline geldi. Ve biz, bunu gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz.
Yukarıda bahsetmiş olduğunuz temel hususlardan
başka, özel olarak ele alınması gereken başka bir alan
olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu dört alan, gıda işleme endüstrisi için hem zorluk
hem de fırsatlar sunuyor. Bu piyasanın lideri olarak, bu
alanların da öncüsü olmak istiyoruz. Ayrıca, bu yeni dünyada başarılı olabilmek için yeni beceri ve yaklaşımlara
ihtiyacımız var. Bu sebepten dolayı, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımıza sunduğumuz okul ve eğitimlere
yatırım yapmaya devam ediyoruz.
Son zamanlarda tüm gözler gıda güvenliği, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve otomasyon üzerine
odaklanmış durumda. Değirmencilik endüstrisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Örneğin, gelecek beş yıl
içerisinde neleri konuşuyor olacağız?
Otomasyon ve Nesnelerin İnternetine ilişkin fırsatlar,
endüstrimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam edecek. Modern teknoloji ile birlikte, değirmenlerimiz
bugünkünden daha farklı çalışmaya başlayacaklar. Bu
taleplere uyum sağlamamız gerekiyor. Tamamen yeni iş
modellerinden bahsediyoruz: örneğin, değirmenciler, bize
sipariş edilen makine başına ödemede bulunmayacaklar.
Kesintisiz çalışma süresi, verim gelişimi veya fabrika üretimi bakımından performansımıza göre ödemelerde bulunacaklar. Bu girişimci ve inovatif ruhu anlayabilmek adına
bu işte yeni olan birkaç şirket ile birlikte çalışıyoruz.
Son olarak, gelecekte dünyanın farklı bölgelerinde
yaşanacak büyüme konusunda neler düşünüyorsunuz?
Size göre, hangi bölgelerde yüksek bir potansiyel var?
Bühler olarak, müşterilerimizin bulundukları yerde olmak istiyoruz. Bizim işimiz yerel bir iştir. Bundan dolayı
100’ün üzerinde servis hizmeti ve fabrikasından oluşan
dünya çapındaki ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.
Şu anda, Asya dünyası en hızlı büyüme gösteren bölge
konumunda. Bunda dolayı, Eylül ayının sonunda, çeltik
işleme endüstrisi için yeni bir fabrika açtık. Bu fabrika,
azimli Vietnamlı pirinç üreticilerinin, ihraç standartlarını
karşılayabilmelerine yardımcı olacak.
Çalışmalarımızın temelinde hep şu ilke yatıyor: müşterinin
başarısının mühendisliğini yapmak. Afrika’nın yüksek nüfus
artışı ile birlikte, bu bölgede de iş artışı bekliyoruz. Sonuç
olarak, 2015 yılında Afrika Değirmencilik Okulu’nu kurduk.
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Ceres Global doubles grain handling capacity
..................................................................................................................................

Ceres Global, tahıl işleme kapasitesini iki katına çıkardı
Ceres Global doubles its grain handling capabilities with its newly completed grain handling and
shipping facility in Saskatchewan, Canada.
Ceres Global, Saskatchewan, Kanada’da bulunan ve yeni tamamlanan tahıl işleme ve nakliye tesisi
ile birlikte tahıl işleme kapasitesini iki katına çıkardı.
Focusing on grain storage, handling and merchandising,
Ceres Global Ag Corp. announced
that it expects to handle between
100 and 110 million bushels of
total grains during the FY2017 fiscal year, approximately double the
55.8 million bushels of total grains
that company handled in FY2016.
The expected growth is largely due
to the successful buildout of its
grain handling and shipping facility at Company’s Northgate Commodities Logistics Hub located in Saskatchewan and the
increased utilization of other elevators in the Ceres network.
The expected 100% increase is also due to the record crops
produced during the recently completed harvest season.

Tahıl depolama, işleme ve ticaretine odaklanan Ceres
Global Ag Corp., 2017 mali
yılı süresince 100 ile 110 milyon kile arasında tahıl işlemeyi
bekliyor ve bu rakam, şirketin
2016 mali yılında işlemiş olduğu 55.8 milyon kilenin yaklaşık
2 katı bir orana denk geldi.
Beklenen bu büyüme oranı,
şirketin Saskatchewan’da bulunan Northgate Emtia Lojistik
Merkezi’ndeki tahıl işleme ve
nakliye tesisindeki başarı ve Ceres ağında artan kapasite kullanım oranından kaynaklanıyor. Beklenen yüzde
100’lük büyüme ayrıca yeni tamamlanan harman sezonundaki rekor düzeydeki ürün miktarı ile de ilişkili.

Canada invests $27.3
million in R&D Center
...........................................................

Kanada’dan Ar-Ge Merkezi’ne
27,3 milyon dolar yatırım
Canadian government invested $27.3 million for a major upgrade at Agriculture and Agri-Food
Canada's (AAFC) Swift Current Research and Development Centre. The improved center will offer
modern laboratories and more energy efficient infrastructure.
Kanada hükümeti, Kanada Tarım ve Tarımsal Gıdalar Merkezi’ne (AAFC) bağlı olan Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde büyük bir iyileştirme için 27,3 milyon dolarlık yatırım yaptı. İyileştirilen merkez,
modern laboratuvarlar ve daha fazla enerji tasarruflu altyapı imkanı sunacak.
Lawrence MacAulay, Canada’s Agriculture and AgriFood minister, announced that the Canadian government has invested $27.3 million for a major upgrade
at Agriculture and Agri-Food Canada's (AAFC) Swift
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Kanada Tarım Bakanı Lawrence MacAulay, Kanada hükümetinin, Kanada Tarım ve Tarımsal Gıdalar Merkezi’ne
(AAFC) bağlı olan Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde
büyük bir iyileştirme için 27,3 milyon dolarlık yatırım yaptı.
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Current Research and Development Centre. According
to the news of Marketwired News, the center is being
renovated and new laboratories are being built, which
are used extensively to support AAFC's wheat breeding program and other research on forages and cereals. Researchers at the center continue to play a key
role in developing high-performance, high-quality wheat
varieties. The new space will offer modern laboratories
and more energy efficient infrastructure; the new and
renovated portions of the building will be LEED Silver
certified - a mark of energy efficiency.
"The Government of Canada recognizes the importance of research and innovation to agriculture and to our
economy. Improvements to these facilities will help deliver new technologies to producers, which creates jobs,
grows the middle class and supports Canadian farmers"
said Lawrence MacAulay.

Marketwired News’de yayımlanan habere göre, merkezde
şu an iyileştirme çalışmaları devam ediyor ve yeni laboratuvarların inşaatı sürüyor. Bu programın amacı, AAFC’nin
buğday ıslah programı, karma yem ve tahıllar hususundaki
diğer çalışmalara destek vermek olarak belirlenmiş durumda. Merkezdeki araştırmacılar, yüksek performanslı ve yüksek kalitede buğday çeşitleri geliştirmede önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Yeni merkez, modern laboratuvar
ve enerji verimi daha yüksek bir altyapı sunuyor ve binanın
yeni geliştirilen bölümleri, enerji verimliliğinin bir işareti niteliğinde olan LEED Silver ile sertifikalandırılmış durumda.
Lawrence MacAulay, “Kanada Hükümeti, araştırma ve
inovasyonun, tarım ve ekonomimiz için taşıdığı önemin
farkındadır. Bu tesislere yapılacak olan iyileştirmeler, üreticilere yeni teknolojiler sunacak, istihdam yaratacak, orta
sınıfı büyütecek ve Kanadalı çiftçileri destekleyecektir.”
ifadelerini kullandı.

TruHorizons Opens $30
Million Grain Elevator
.....................................................

TruHorizons’dan 30 milyon
dolarlık tahıl elevatörü
TruHorizons opened its grain facility in Indiana, USA.The $30 million expansion includes eight concrete silos, two steel bins and an attached ground pile with a total storage of 4.3 million bushels.
TruHorizons, ABD’nin Indiana eyaletinde, tahıl tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 30 milyon dolarlık
genişletme, sekiz beton siloyu, iki çelik depoyu ve ek bir zemin yığın depolaması olmak üzere toplam 4,3 milyon kilelik depolama kapasitesini kapsıyor.
TruHorizons which is an agricultural company that
provides crop inputs, grain handling services and global
grain marketers for farmers, opened its grain facility in
Indiana, USA. The facility had been under expansion.
The $30 million expansion includes eight concrete silos,
two steel bins and an attached ground pile with a total
storage of 4.3 million bushels.
The new grain elevator offers 4.33 million bushels
of storage, two dumping pits, and dumping speed of
40,000 bushels per hour. In addition to fast & efficient
facility, the grain elevator has the unique advantage of
being situated on both the CSX and Norfolk Southern
Railway, giving the producers access to more markets
and stronger bids.
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Çiftçiler için ürün girdisi, tahıl taşıma hizmetleri ve küresel
tahıl pazarlaması sunan bir tarım şirketi olan TruHorizons,
ABD’nin Indiana eyaletinde, tahıl tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Tesisin genişletme çalışmaları bir süreden beri devam
etmekteydi. 30 milyon dolarlık genişletme, sekiz beton siloyu,
iki çelik depoyu ve ek bir zemin yığın depolaması olmak üzere
toplam 4,3 milyon kilelik depolama kapasitesini kapsıyor.
Yeni tahıl elevatörü, 4.33 milyon kile depolama kapasitesi, iki boşaltma çukuru ve saatte 40.000 kile boşalma hızı
kapasitesi sunuyor. Tahıl elevatörü, hızlı ve etkin olmasının
yanı sıra hem CSX hem de Norfolk Güney Demiryoluna
olan konumlarından dolayı benzersiz bir avantaja sahip.
Bu avantaj, üreticilere, daha fazla pazar ve daha güçlü bir
konuma erişim imkanı sağlıyor.
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Flour industry
gathers in Cyprus

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

Un sanayicileri
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 , "2023'e doğru Devlet Politikaları ve Un Sektörü " konulu genişletilmiş sektör toplantısını 4-6 Kasım tarihlerinde 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.
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 continued 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

Türkiye un sanayinin önde gelen derneklerinden biri
olan Anadolu Un Sanayicileri Derneği, Türkiye ve dünya
un sanayinin önemli temsilcilerini Kıbrıs’ta ağırlayacak.
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 devam
ediyor. Kayıt ve toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.
ausd.org.tr web adresinden ulaşılabilir.

TMO started to purchase paddy rice

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

TMO, çeltik alımına başladı
According to explanation made by the Turkish Grain Board (TMO), product purchases were started
against written contract in all regions in which paddy rice harvest started.
Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) yapılan açıklamaya göre, çeltik hasadının başladığı tüm yörelerde taahhütname karşılığında ürün alımları başladı.
It was stated in the explanation made by the Turkish Grain
Board (TMO) that products will be received against the written contract until paddy rice intervention purchase prices
of 2016 are explained in Agency Directorates affiliated to
Branch Management of Tekirdağ.
TMO, which will continue to continue to purchase paddy rice until
December 31st, 2016 in Branch
Management of Tekirdağ and affiliated working places, announced
that all necessary precautions were
taken not to cause any problem and
personnel and warehouses were
prepared in a way not to cause any
producer unjust suffering during
campaign period of paddy rice purchase of 2016.
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Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO)'dan yapılan açıklamada, Tekirdağ Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ajans
Amirlikleri'nde 2016 dönemi çeltik müdahale alım fiyatları
açıklanıncaya kadar, taahhütname karşılığı ürün teslim alınacağı belirtildi.
Tekirdağ Şube Müdürlüğü
ve bağlı işyerlerinde 31 Aralık
2016 tarihine kadar çeltik alımlarına devam edecek olan TMO,
herhangi bir aksaklığa meydan
vermemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve gerek personelin gerekse depoların 2016
yılı çeltik alım kampanyası süresince hiçbir üretici mağduriyetine meydan vermemek üzere hazırlandığını duyurdu.
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Turkey is world champion
in flour exportation
.................................................................

Türkiye, un ihracatında
dünya şampiyonu
Eren Günhan Ulusoy, who is Chairman of Turkish Flour Industrialists’ Federation (TFIF), stated that Turkey increased number of countries
to which it makes flour exportation to 100, and
became world champion with flour exportation
of 1 billion dollars.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin un ihracatı
yaptığı ülke sayısını 100’e çıkararak 1 milyar dolarlık
un ihracatıyla dünya şampiyonu olduğunu söyledi.
Eren Günhan Ulusoy, Chairman of Turkish Flour Industrialists’ Federation (TFIF), stating in his explanation that
target of this year of flour sector that made exportation of
approximate 1 billion dollars in last year is 1,1 billion dollars, emphasized that there was exportation increase of
about 50 percent in the first 6 months of the year. Ulusoy,
attracting attention that number of the countries to which
Turkey makes flour exportation increased at the rate of
150 percent within the last 10 years and exceeded 100,
added that Iraq, Sudan, Syria, Indonesia, Benin, Angola,
Philippines, Israel, Madagascar and Ghana are included
within the first 10 countries to which exportation is made.
Chairman Ulusoy, stating that they showed success of exportation by developing diabetic flour with R&D to USA that
is exporting wheat of 20 million tons, said that “our industrialists, producers and merchants will follow Istanbul Stock
Exchange not Chicago to follow wheat prices from now on.”
Yaptığı açıklamada, geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık
ihracat yapan un sektörünün, bu yılki hedefinin 1,1 milyar dolar olduğunu belirten Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, yılın ilk
6 ayında yüzde 50'ye yakın ihracat artışı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin un ihracatı yaptığı ülke sayısının ise
son 10 yılda yüzde 150 artarak 100'ü aştığına dikkat çeken Ulusoy, ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında Irak, Sudan, Suriye, Endonezya, Benin, Angola, Filipinler, İsrail,
Madagaskar ve Gana’nın bulunduğunu sözlerine ekledi.
20 milyon ton buğday ihraç eden ABD'ye, Ar-Ge ile diyabetik un geliştirerek ihraç etme başarısını gösterdiklerini
söyleyen Başkan Ulusoy, “Artık sanayicilerimiz, üreticilerimiz ve tüccarlarımız buğday fiyatlarını takip etmek için
Chicago'yu değil, Borsa İstanbul'u takip edecek" dedi.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

October • Ekim 2016

71

NEWS • HABER

AKY Technology
is establishing one
of the biggest facilities
of America
.....................................................

AKY Teknoloji
Amerika'nın en büyük
tesislerinden birini kuruyor
AKY Technology, which succeeded to have a voice in pulse cleaning technologies in a short time, is
establishing a new facility that will take place among the biggest pulse cleaning facilities of country
in South Dakota region of America.
Kısa sürede bakliyat temizleme teknolojileri üretiminde söz sahibi olmayı başaran AKY Technology, Amerika'nın South Dakota bölgesinde, ülkenin en büyük bakliyat temizleme tesisleri arasına
girecek yeni bir tesisin kurulumunu gerçekleştiriyor.
AKY Technology is establishing a pulse cleaning facility
that will take place among the biggest pulse cleaning facilities of the country when it is completed. Main product
is lentil in full-fledged facility which was established for
American company titled South Dakota Pulse Processors, and chick pea and pea will be also cleaned.
Facility, whose establishment studies were started within
July, will provide clean product of 20 tons in an hour. AKY
Technology, which produces screening, cleaning, packaging and spraying machines on areas of pulse, grain, dried
nuts and fruits, seed and oily seed, is performing installation operation with its current technical team by sending the
machines it produced to different points of the world from
its production area located in Mersin in which 85 percent
of pulse commerce is performed. Gökmen Akyürek who
is Chief Executive Officer of AKY Technology, stating that
they carried out turn-key projects in more than 35 countries
from 2015 when it was established until today, said that their
last foreign projects advanced in America. Gökmen Akyürek,
stating that they will make feel their existence in American
market much more by establishing a full-fledged pulse cleaning facility in South Dakota region that attracts attention with
agricultural production of America, said that “Representing
Turkish engineering and machines with success is a proud
for AKY Technology. There is no rest for the weary.”
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AKY Technology, Amerika'nın South Dakota bölgesi
Harrold şehrinde, tamamlandığında ülkenin en büyükleri arasına girecek bir bakliyat temizleme tesisi kuruyor.
Amerikalı firma South Dakota Pulse Processors için kurulan tam teşekküllü tesiste, ana ürün mercimek olmakla
birlikte nohut ve bezelye de temizlenecek.
Kurulum çalışmalarına Temmuz ayı içerisinde başlanan tesis, saatte 20 ton temiz ürün verecek. Bakliyat,
hububat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum alanlarında;
eleme, temizleme, paketleme ve ilaçlama makineleri ve
ekipmanları üreten AKY Technology, bakliyat ticaretinin
yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Mersin'deki üretim alanından dünyanın farklı noktalarına imal ettiği makineleri
göndererek mevcut teknik ekibiyle kurulum gerçekleştiriyor. Kuruldukları 2015 yılından bu yana 35'ten fazla
ülkede anahtar teslim projeye imza attıklarını söyleyen
AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek,
son yurtdışı projelerinin Amerika'da yükseldiğini kaydetti. Amerika'nın tarımsal üretimi ile dikkat çeken South
Dakota bölgesine tam teşekküllü bir bakliyat temizleme tesisi kurarak Amerika pazarında varlıklarını daha
da hissettireceklerini belirten Gökmen Akyürek, “Türk
mühendisliğini ve makinelerini başarıyla temsil etmek,
AKY Technology için gururdur. Durmak yok yola devam
diyoruz.” dedi.
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Pingle’s success
comes
from market oriented
philosophy
.........................................................

Pingle’ın başarısı
pazar odaklı
felsefeden geliyor

“At present, Pingle’s products rank first in China’s
milling industry in respect of export value, amounts
of production and sale, and market share; Pingle is a
specialized production enterprise that has the most
complete specifications of equipment, the biggest
size, the best quality, reputation and services, and
higher sci-tech contents in this field, holding a market share of 35% on China’s domestic milling market. Pingle’s success comes from market-oriented
philosophy, and quality products and best service to
satisfy clients’ demands.”

“Şu anda Pingle’nin ürünleri, ihracat, üretim ve satış değeri ile pazar payı bakımından Çin'in değirmencilik endüstrisinde ilk sıralarda yer alıyor. Pingle bu alanda en kapsamlı ekipman, en büyük
boyut, en iyi kalite, saygınlık ve hizmet özelliklerine sahip uzmanlaşmış bir üretim şirketidir ve Çin'in
yerel değirmencilik pazarı üzerinde yüzde 35’lik bir pazar payına sahip. Pingle’ın bu başarısı ise,
pazar odaklı felsefeden ve müşterilerinin taleplerini karşılamak için ürettiği kaliteli ürünler ile verilen
en iyi hizmetten kaynaklanıyor.”
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Owing to its success to market-driven philosophy and
producing quality-centric products as to the demands of
its customers, Pingle Flour Machinery, researches and develops equipment with steel frame structure for integrated
steel-structure buildings. Techic services of Pingle which has
a share of 35 percent in Chinese milling market, provides
technical services to demands of domestic clients in China
within 24 hours, and to overseas clients within 48 hours.

Başarısını pazar odaklı felsefeye ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda kaliteli ürünler üretmesine borçlu olan
Pingle Flour Machinery, çelik çerçeve yapılı ekipmanları,
entegre çelik-yapı binalara yönelik ekipmanları araştırıp
geliştiriyor. Çin'in yerel değirmencilik pazarı üzerinde yüzde 35’lik bir pazar payına sahip olan Pingle’ın teknik hizmetleri, Çin'deki yerel müşterilerin taleplerini 24 saat, yurtdışı müşterilerin taleplerini ise 48 saat içerisinde karşılıyor.

Operating in China in 25 years, Pingle is aiming to expand
in the industry with overseas investments. Emphasizing that
they needs highly skilled employees to operate in order to excavate and realize its maximal value, Pingle General Manager
Wu junyong established Pingle Academy to give Pingle’s clients professional training specially on new technologies and
processes and equipment operation. Pingle General Manager Wu Junyong gives us the details about the company’s
success, targets, R&D works and technology solutions.

25 yıldır Çin’de faaliyet gösteren Pingle, yurtdışı yatırımlarla sektörde daha fazla yer edinmeyi hedefliyor. Mükemmel bir ekipmanın maksimum değerini ortaya çıkarmak için
oldukça yetenekli çalışanlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan
Pingle Genel Müdürü Wu Junyong, yeni teknolojiler, işlemler ve ekipman kullanımı gibi özen gerektiren konularda
profesyonel eğitim vermek amacıyla Pingle Akademisi’ni
kurduklarını belirtiyor. Şirketin başarılarını, hedeflerini, ARGE faaliyetlerini ve teknolojik çözümlerini konuşmak üzere
sözü Pingle Genel Müdürü Wu Junyong’a bıraktık.

Pingle Flour Machinery is one of the leading companies in milling technologies industry. Could you please
tell us the history of Pingle and how it headed to its
success?
Pingle Company was established in Oct.10, 1991, formerly Pingle Flour Machinery Repair Plant that mainly engaged in maintenance/repair and improvement of old flour
machinery at the time. Over five years since then, we had
been summarizing strengths and weaknesses of equipment of all plants on the market, and meanwhile, keeping
access to changes of demands of clients; in Oct. 1995,
Pingle started making small-and medium-sized machinery
sets closely following market demands. In 2003, Pingle
established the market strategy of diversified operations
with grain machinery engineering equipment manufacture
as the main business. On the one hand, grain machinery
manufacture keeps being innovated in products, and has
more complete specifications, as well as specialized production equipment of miscellaneous grain such as maize,
pepper, and brewing are further researched/developed; on
the other hand, we have vigorously extended our business
to overseas investment fields, etc., and achived good social and economic benefits. Pingle’s success comes from
market-oriented philosophy, and quality products and
best service to satisfy clients’ demands.
Could you talk about Pingle’s technological solutions? We know that you offer turn-key solutions to
your customers; but what are the technologies created in Pingle?
In respect of hardware, Pingle has researched/developed equipment with steel frame structure, equipment
for integrated steel-structure buildings, etc. to satisfy demands of different clients in different periods. In respect
of milling process, Pingle has intensified shelling design
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Pingle Flour Machinery değirmencilik teknolojileri
endüstrisinde önde gelen şirketlerden biri. Bize biraz
Pingle’ın tarihinden ve başarıya nasıl ulaştığından söz
edebilir misiniz?
Pingle, 10 Ekim 1991 tarihinde, özellikle eski un makinelerinin bakım/onarım ve iyileştirilmesine yönelik faaliyette bulunmak üzere Pingle Pingle Flour Machinery Repair
Plant (Tamir Fabrikası) olarak kurulmuştur. Kurulduktan
5 yıl sonra piyasadaki tüm fabrika ekipmanlarının güçlü
ve zayıf yönlerini araştırdı ve bu sürede müşterilerin talep değişikliklerine dikkat etti. Ekim 1995’te Pingle pazar
taleplerini yakından takip ederek küçük ve orta ölçekte
makineler imal etmeye başladı. 2003 yılında, Pingle tahıl
makineleri imalatını ana işi olarak belirledi ve bu alandaki
ekipman üretimiyle operasyonlarını çeşitlendirerek pazar
stratejisini geliştirdi. Bir yandan tahıl makinesi imalatında
yenilik yapmaya devam edip mısır, biber ve malt gibi çeşitli ürünlerin ekipmanlarını araştırıp geliştirdik; diğer yandan da yurtdışına yatırım yaparak güçlü bir şekilde işimizi
arttırdık ve sosyal ve ekonomik yönden önemli faydalar
elde ettik. Pingle’ın bugünkü başarısı ise, pazar odaklı felsefeden ve müşterilerinin taleplerini karşılamak için ürettiği kaliteli ürünler ile verilen en iyi hizmetten kaynaklanıyor.
Pingle’ın teknolojik çözümlerinden de biraz bahsedebilir misiniz? Müşterilerinize anahtar teslim çözümler sunduğunuzu biliyoruz; fakat tamamen Pingle’ın
ürettiği teknolojiler nelerdir?
Pingle, donanım açısından farklı dönemlerde, farklı müşteri taleplerini karşılayabilmek için entegre çelik-yapı binalara yönelik çelik çerçeve yapılı ekipmanları araştırıp geliştirdi.
Öğütme prosesiyle ilgili olarak da Pingle, kalite farkına göre
materyallerin gradyan dağılımlarını gerçekleştirmek için tasarım bombardımanını yoğunlaştırmıştır. Bu sayede etkili bir
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to make materials realize gradient distribution according
to difference of quality, and thus effectively reduce ash
content of flour, and raise processing precision of flour.
Core grinding design has been intensified to realize wide
and short core grinding, and raise use efficiency of milling
machinery, with the result of effectively avoiding repeated
grinding, and hold inherent nutritional ingredients in flour.
What can you say about the innovations, different
and innovative solutions that you have brought to the
milling industry with your history of more than 20 years?
Over the past 25 years of development, Pingle has been
following market demands; in the course of the transition
from small-sized equipment to large-and medium-sized
equipment, Pingle has researched/developed equipment
with steel frame structure, and this equipment has a short
period of construction, compact structure, nice appearance, and low costs, thus solving funds bottleneck in development of small- and medium-sized clients. Afterwards,
sets of equipment for integrated steel-structure buildings
were researched/developed; clients only need to well make
foundation barns, and steel-structure buildings and flour
machinery equipment can be installed in an integrated way,
which has advanced processes, a small covering land, a
short period of construction, economical and practical. For
example, a set of 6-storey 300T equipment for steel-structure buildings only needs six months from laying a foundation to going into production, making clients free from worry
and not strenuous. Steady and excellent performance of
equipment brings good economic benefits to clients.
Could you give us some information about your role,
place both in Chinese industry and in global milling
industry, and your share in milling market? How many
countries have you reached and how many turn-key
flour plants have you installed in more than 20 years?
At present, Pingle’s products rank first in China’s milling
industry in respect of export value, amounts of production
and sale, and market share; Pingle is a specialized production enterprise that has the most complete specifications of
equipment, the biggest size, the best quality, reputation and
services, and higher sci-tech contents in this field, holding
a market share of 35% on China’s domestic milling market.
Over the past few years, Pingle keeps increasing inputs in
sci-tech development, purchases automatic equipment of
production and testing, makes more efforts in after-sale services, and possesses certain competitiveness on the overseas market. Pingle’s products have covered more than 30
countries/regions including Canada, Brazil, Ethiopia, India,
Russia, Vietnam, Tajikistan, Egypt, and Kenya.
Could you inform us about your organization
abroad? In which countries do you have agencies,
partnerships or offices?
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şekilde unun kül içeriğini düşürür ve unun işlenme hassasiyetini artırır. Maça taşlama tasarımı, geniş ve kısa maça
taşlamayı gerçekleştirmek ve öğütme makinesinin verimli bir
şekilde kullanımını artırmak için yoğunlaştırılmıştır; etkili bir
şekilde tekrarlanan taşlamadan kaçınma sonucunda, undaki besin değeri yüksek maddeleri muhafaza eder.
20 yılı aşkın tarihinizle değirmencilik endüstrisine
kazandırdığınız yenilikler, farklı ve yenilikçi çözümler
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Pingle, gelişimin son 25 yılında, pazar taleplerini takip etmiştir. Küçük ölçekli ekipmanlardan büyük ve orta ölçekli
ekipmanlara geçiş süresi boyunca Pingle, çelik çerçeve yapılı ekipmanları araştırıp geliştirmiştir. Bu ekipmanların yapım
süresi kısadır, kompakt yapıdadır, iyi görünümlü ve düşük
maliyetlidir. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli müşterilerin
gelişiminde, darboğazı çözmek için fon sağlar. Sonradan
entegre çelik yapı binalar için ekipman setleri araştırılıp geliştirilmiştir; müşteriler yalnızca ambarların altyapısını iyi şekilde
oluşturmaya ihtiyaç duyarlar. Çelik yapı binalar ile un makine ve ekipmanları, entegre bir şekilde kurulabilir, bunun da
gelişmiş prosesleri, küçük bir muhafaza arazisi, kısa yapım
süresi vardır ve ekonomik, pratiktir. Örneğin, çelik yapı binalar için 6 katlı 300 tonluk bir ekipman seti, temeli atıldıktan
sadece 6 ay sonra müşteriyi endişe ve zorluktan uzak tutarak üretime başlar. Ekipmanın istikrarlı ve mükemmel performansı, müşterilere iyi bir ekonomik fayda sağlar.
Bizlere hem Çin hem de dünya değirmencilik endüstrisindeki yeriniz ve değirmencilik pazarındaki payınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? 20 yılı aşkın
sürede kaç ülkeye ulaştınız ve kaç anahtar teslim un
fabrikası kurdunuz?
Şu anda Pingle’nin ürünleri, ihracat, üretim ve satış değeri ile pazar payı bakımından Çin'in değirmencilik endüst-
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risinde ilk sıralarda yer alıyor. Pingle bu alanda en kapsamlı
ekipman, en büyük boyut, en iyi kalite, saygınlık ve hizmet
özelliklerine sahip uzmanlaşmış bir üretim şirketidir ve
Çin'in yerel değirmencilik pazarı üzerinde yüzde 35’lik bir
pazar payına sahip. Son birkaç yıldır Pingle bilim-teknoloji
gelişiminde girdileri artırmaya devam ediyor, otomatik üretim ve test ekipmanları satın alıyor, satış sonrası hizmetlerde
daha fazla çaba gösteriyor ve yurtdışı pazarında kuşkusuz
rekabeti elinde tutuyor. Pingle ürünleri Kanada, Brezilya,
Etiyopya, Hindistan, Rusya, Vietnam, Tacikistan, Mısır ve
Kenya dâhil, 30’dan fazla ülke ve bölgede kullanılıyor.
Kurumunuzun yurt dışındaki yapılanması hakkında
bize bilgi verebilir misiniz? Hangi ülkelerde temsilcilikleriniz, ortaklıklarınız veya ofisleriniz bulunuyor?
Pingle ürünleri, dünya genelinde 40’tan fazla ülke ve bölgeye yayılmıştır. Yurt dışında hizmet bölgeleri, ofisler, atölyeler ve
temsilciliklerimiz var. Afrika'da üç, Orta Doğu'da üç, Asya'da
dört ve Güney Amerika'da bir temsilciğimiz bulunuyor.
PINGLE products were distributed worldwide across
more than 40 countries and regions. We set up servise
base, offices, fluting workshop and agencies aboard. Our
agencies distribution is as below: three in Africa, three in
Middle east, four in Asia and one in South America.
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 Pingleoffers to its customers?
For instance, how much time does it take to provide
technical service to the farthest place?
Time is benefits; Pingle’s after-sale service tenet is always:
Think What Clients Want, and Care What Clients Care. Pingle Company adopts the system of one-to-one door services, tour services, remote guidance, service centers, resident engineers, key equipment with global joint-guarantee,
etc. to ensure satisfying service demands of overseas and
domestic clients. Pingle commits itself to providing technical services to demands of domestic clients in China within
24 hours, and to overseas clients within 48 hours.
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 may be difficult. Do you provide training for the
staff who will work in production after you complete the
installation of a factory or machine? Could you give us
some information about your works on this issue?
Actually, excellent equipment needs highly skilled employees to operate in order to excavate and realize its maximal
value. In Oct. 2013, Pingle Company established Pingle
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Rekabetin fazla ve zamanın değerli olduğu günümüzde, her sektör gibi değirmencilik için de üretimin devamlılığını sağlamak oldukça önemlidir. Bu nedenle muhtemel arızaların mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi
gerekir. Pingle’ın müşterilerine sunduğu teknik hizmetler
hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin, teknik hizmeti en uzağa ulaştırmak ne kadar zaman alıyor?
Zaman bizim yararımızadır. Pingle’nin satış sonrası hizmet
prensibi her zaman şu şekildedir: “Müşterilerin İstediğini
Düşün ve Müşterilerin Önem Verdiği Şeye Özen Göster”.
Pingle yurtiçi ve yurtdışı müşterilerinin hizmet taleplerini karşılayabilmeyi garanti altına almak için global ortak garantisiyle birebir kapı hizmetleri, tur hizmetleri, uzaktan rehberlik,
servis merkezleri, yerleşik mühendisler ve anahtar ekipman
sistemini benimser. Pingle teknik hizmetleri, Çin'deki yerel
müşterilerin taleplerini 24 saat, yurtdışı müşterilerin taleplerini ise 48 saat içerisinde karşılamayı görev edinir.
Bildiğiniz gibi etkili bir üretim sürecine ilişkin diğer
önemli bir konu da eğitimdir. Ürettiğiniz teknolojiler
ne kadar gelişmiş veya başarılı olursa olsun, 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?
Aslında mükemmel bir ekipmanın, maksimum değerini
ortaya çıkarmak için çalışacak oldukça yetenekli çalışanlara
ihtiyacı vardır. Ekim 2013’te Pingle, müşterilerine, sadece
rehberlik eden ürün kılavuzlarının yerine, yeni teknolojiler,
Pingle ürünlerinin prosesleri ve ekipman kullanımı süreçleri
gibi özen gerektiren konularda profesyonel mesleki eğitim
vermek için Değirmencilik İşletmesi Karlılık Moduna yönelik
Pingle Akademisi’ni kurmuştur. Bu mod, yerel müşteriler-
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Academy for Milling Enterprise Profit-making Mode to give
Pingle’s clients professional training specially on new technologies and processes of Pingle’s products and matters
needing attention in the course of equipment operation, etc.
instead of a mere guidance of product manuals. This mode
has received unanimous recognition and favorable comments from domestic clients, and achieved mutual benefit
and win-win. Pingle lays more emphasis on training and guidance of overseas clients; starting from the date when equipment enters places of installation, the entire work of training
is immediately launched, and runs through the whole course
of installation and debugging. In addition, tour after-sale services are carried out once or twice a year to give professional
technical guidance to current issues of equipment operation
on the one hand, and conduct screening of hidden troubles
of equipment with a view to guiding clients to establish early
warning and troubleshooting plans on the other hand.
Today’s competition conditions force the technology
producers to be very fast and active. As any developed
technologic product can become out of date quickly, it is
necessary to run after innovation constantly in order not
to lose power. Can this be
applied to the milling industry too? What is the average life span of a new and
improved milling technology in today’s conditions?
How long does a technology remain “innovative”?
The philosophy of keeping
innovation to promote enterprise development is applicable to all enterprises. Social development is a course
based on constant progress.
And likewise, Pingle’s development is also a course
along with sci-tech innovation. At present, a new milling technology has an average life of 3-5 years in China, and generally 5-8 years in other countries, affected by regions, dietary
structure, and levels of development.
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 Pingle’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?
Pingle R&D Center is in the charge of experts having several years of experience in grain machinery R&D in China,
engages known experts and professors in this field as technical consultants, keeps cooperation with overseas and do-
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den kabul gördü ve olumlu yorumlar aldı, karşılıklı fayda ve
çift taraflı kazanç sağladı. Pingle, eğitime ve yurtdışı müşterilerine rehberlik yapma konularına oldukça önem verir.
Ekipmanın kurulum yerine giriş yaptığı tarihten itibaren, tüm
eğitim çalışmaları derhal başlatılır ve bu eğitimler kurulum
ve hata giderme süreci boyunca devam eder. Ayrıca, yılda
bir veya iki kez satış sonrası hizmet turu yapılır. Bu turlar,
bir yandan ekipman kullanımının güncel sorunlarına yönelik profesyonel teknik rehberlik vermek, diğer yandan erken
uyarı ve sorun giderme planlarını oluşturmak için ekipmanın
gizli sorunlarını incelemek amacıyla yapılır.
Günümüzde rekabet koşulları teknoloji üreticilerinin
çok hızlı ve aktif bir hareket sergilemesini zorunlu kılıyor.
Zira geliştirilen herhangi bir teknolojik ürün, çok kısa sürede eskiyebiliyor. Bu da piyasada güç kaybetmemek
için sürekli yenilik peşinde koşturmayı gerektiriyor. Bu
durum değirmencilik sektörü için de geçerli mi? Günümüz koşullarında geliştirilen yeni bir değirmen teknolojisinin, ortalama ömrü nedir? Bir teknoloji ne kadar süre
“yenilik” özelliğini taşıyor?
İşletme gelişimini desteklemek için yeniliği devam ettirme felsefesi, tüm işletmeler için geçerlidir. Sosyal gelişim
istikrarlı bir şekilde
ilerlemeye dayalı bir
süreçtir. Aynı şekilde Pingle’ın gelişimi
de, bilimsel ve teknolojik
yeniliklerle
birlikte ilerleyen bir
süreçtir. Günümüzde yeni bir değirmencilik teknolojisinin ortalama ömrü
bölgelere, beslenme
yapısına ve gelişme
düzeyine bağlı olarak değişir. Bu süre Çin'de 3-5 yıl, diğer ülkelerde ise genellikle 5-8 yıldır.
Dijital teknolojideki hızlı değişimi ve inovatif gelişimi
değirmencilikte oluşturmak oldukça zor ve ciddi bir arge gerektiriyor olsa gerek. Pingle olarak bu konudaki
çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Ar-Ge çalışmalarınız ve buna ayırdığınız bütçe hakkında biraz bilgi verir
misiniz? Ar-Ge çalışmalarınızda hangi konular üzerine
yoğunlaştığınızı anlatabilir misiniz?
Pingle’ın Ar-Ge merkezi, Çin'de tahıl makineleri ArGe’sinde yılların birikimine sahip uzmanların himayesindedir. Bu alanda teknik danışman olarak çalışan söz konusu uzmanlar ve profesörler, yurtdışında ve yurtiçinde ünlü
okullar, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile işbirliklerini
sürdürüp tahıl makineleri endüstrisindeki en yeni eğilimleri
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mestic famous colleges/universities, and research institutes,
and grasps the newest development trends and leading core
technologies in the grain machinery industry. The R&D Center has more than 120 personnel of R&D and design, and
up to now, achieved more than 10 patents of invention, and
50 patents for utility models. Pingle’s annual R&D expense
budget makes up around 10% of annual sales. Pingle R&D
Center lays more emphasis on programs of food safety, production process of special-purpose flour, etc...
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 thatyou offer to the millers
in the following period?
Pingle has recently researched/developed such new
products as new-type milling machinery, new-type high box
screens, and new-type specific gravity graded stone remover
that have been appraised as sci-tech achivements of Hebei
Province. Achievements of innovation have been successfully
transformed into productivity and gone into production above
a designated scale through advanced processing equipment. Products are sold to large-and medium-sized grain
processing enterprises in China, and exported to Ethiopia,
India, Brazil, etc. for increasing company’s economic benefis.
Subsequently Pingle will provide better and mature specialized milling technologies for flour plants.
What do you think about the reasons why millers
choose the technologies of Pingle? What kind of advantages and gains does a miller have when he/she prefers
Pingle in order to renovate its technology or establish a
new plant? In short, what do you promise to the millers?
Pingle’s commitment to clients is: Making clients timesaving, free from worry and not strenuous. Pingle offers
clients that choose Pingle’s complete sets of flour machinery equipment the turn-key solutions that cover architectural design, process design, automation design,
production/manufacture, and installation and debugging.
Main strengths are few suppliers, low costs, short periods of construction, good product quality and compatibility, and guaranteed after-sale services. They have no
problems of poor compatibility of assembly equipment,
difficulties in removing troubles, long time in solving troubles, losses to clients, etc…
What would you like to add about your future plans?
Pingle will further make more inputs in technical R&D,
improve product structure, research/develop single products with high automation and high added value, and improve milling processes to raise market competitiveness
of Pingle’s equipment, as well as extend to grain-related
storage equipment and conveyance equipment while
committing itself to flour machinery manufacture.
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ve lider çekirdek teknolojileri kavrıyorlar. Ar-Ge merkezinin,
Ar-Ge ve tasarımda 120’den fazla çalışanı vardır ve bunlar, bugüne kadar 10’dan fazla buluş patenti ve 50 faydalı
ürün patenti almayı başarmıştır. Pingle’nin Ar-Ge bütçesi,
yıllık satışların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturur. Pingle ArGe merkezi, gıda güvenliği, özel amaçlı un üretim süreci ve
benzeri programlar üzerinde daha fazla durmaktadır.
Biraz da son geliştirdiğiniz yeniliklerden ve bu yeniliklerin endüstriye sağladığı artılardan, kazanımlardan
bahseder misiniz? Önümüzdeki süreçte değirmencilerle buluşturmak istediğiniz yeni teknolojiler neler?
Pingle son zamanlarda, yeni tip öğütme makinesi, yeni
tip yüksek kutu elekler ve yeni tip özgül ağırlık kademeli taş temizleyici gibi yeni ürünleri araştırıp geliştirdi. Bu
yeni teknolojiler, Hebei ilinin bilim ve teknoloji başarısı
olarak takdir ediliyor.
İnovasyon kazanımları, başarılı bir şekilde verimliliğe
dönüştürüldü ve gelişmiş işleme ekipmanları ile belirlenen
bir ölçek üzerinde üretime girdi. Ürünler Çin'de büyük ve
küçük ölçekli tahıl işleme kuruluşlarına satılmakta ve şirketin ekonomik kazançlarını artırmak için Etiyopya, Hindistan, Brezilya ve bunun gibi ülkelere ihraç edilmektedir.
Pingle daha sonra un fabrikaları için daha iyi ve olgun,
özelleştirilmiş öğütme teknolojileri sağlayacak.
Değirmencilerin Pingle teknolojilerini seçme nedenlerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Bir değirmenci, teknolojisini yenilemek ya da yeni bir fabrika
kurmak için sizi tercih ettiğinde ne gibi avantajlar ve
artılar elde edecektir? Kısacası değirmencilere neler
vaat ediyorsunuz?
Pingle’ın müşterilerine taahhüdü, zamandan tasarruf
etmelerini, kaygı ve zorluktan uzak durmalarını sağlayacak teknolojiler yapmaktır. Pingle, müşterilerine, mimari
tasarım, süreç tasarımı, otomasyon tasarımı, üretim/imalat, montaj ve hata ayıklamayı kapsayan Pingle’ın komple
seti tercihini sunar.
Pingle’ın ana gücü, az tedarikçi, düşük maliyetler, kısa
yapım süresi, iyi ürün kalitesi ve uyumluluk ile garantili
satış sonrası hizmetlerdir. Ekipman kurulumunun yetersiz
uyumluluğu, çıkartma sorunu zorlukları, sorunların uzun
sürede çözülmesi, müşteri kaybı gibi problemleri yoktur.
Gelecek planlarınız hakkında ne eklemek istersiniz?
Pingle, gelecekte, teknik Ar-Ge’ye yönelik daha fazla
girdi sağlayacak, ürün yapısını geliştirecek, yüksek otomasyonlu ve yüksek katma değerli tek ürünler araştırıp
geliştirecek. Bununla birlikte un makineleri üretimini görev
edinip tahılla ilgili depolama ve iletim ekipmanlarını genişletmenin yanı sıra Pingle ekipmanlarının piyasa rekabetini
artırmak için değirmencilik işlemlerini de geliştirecek.
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Aziz Khan, SAP:

“There is also room
for investment
in technology”
................................................................

“Teknoloji yatırımı için
yerimiz var”

This month we have Aziz Khan, Secretary General of
Seed Association of Pakistan here in Miller Magazine.
Seed Association of Pakistan (SAP) has approximately
200 member seed companies across the country. Planning to organize international events in Pakistan to show
the potential of seed industry and agricultural prospects
of Pakistan, SAP also coordinates with Federal and Provincial Governments in projects where FAO and World
Bank are also involved.
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“No investment in technology is ever sufficient
because technology evolves and in the 21st
century it is evolving at an unprecedent levels
known to mankind before, therefore there is
also room for improvement and investment in
technological sector, this holds true to Pakistan
and every country on the globe.”
“Güvenle söyleyebilirim ki, teknolojiye yapılan hiçbir yatırım yeterli değildir. Çünkü teknoloji 21. yüzyılda büyük gelişim gösterdi ve insanoğlunun daha
önce hiç bilmediği, eşi görülmemiş seviyelerde evrim geçiriyor. Bu nedenle teknoloji sektöründe iyileştirme yatırımına yönelik yer vardır; bu Pakistan
ve dünya üzerindeki her ülke için geçerlidir.”

Değirmenci Dergisi’nin bu ayki konuğu Pakistan
Tohum Derneği Genel Sekreteri Aziz Khan. Pakistan
Tohum Derneği’nin (SAP) ülke çapında yaklaşık 200
tohum firması üyesi bulunuyor. Tohum endüstrisinin
potansiyelini ve Pakistan’ın tarımsal geleceğini göstermek amacıyla Pakistan’da uluslararası etkinlikler düzenlemeyi planlayan SAP, FAO ve Dünya Bankası’nın
da yer aldığı projelerde Federal ve Yerel Yönetimler ile
koordinasyon sağlıyor.
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Answering our questions about the seed production industry in Pakistan, technological infrastructure of the industry and future projects of the Association, Aziz Khan
states that Private Seed Industry in Pakistan currently produces in excess of 70% of the certified seed produced in
Pakistan and is primed for incorporation of latest technological advancements in the seed business through projects and programs with local or foreign associations and
companies. We take the details from Mr. Khan.

Pakistan tohum endüstrisi, endüstrinin teknolojik altyapısı ve derneğin gelecek projeleri ile ilgili sorularımızı
cevaplayan Aziz Khan, Pakistandaki Özel Tohum Endüstrisinin Pakistan’da üretilen sertifikalı tohumların yüzde
70’ten fazlasını ürettiğini, endüstrinin yerel ve yabancı
dernek ile firmaların katıldığı proje ve programlar aracılığıyla tohum endüstrisindeki son teknolojik gelişmeleri
özümseyecek şekilde hazırlandığını belirtiyor. Detayları
Khan’dan alıyoruz.

Mr. Salman Aziz Khan, firstly could you please give
us some information about SAP (Seed Association
of Pakistan)? When was your association founded?
What can you say about your mission, aims and services you give to your members?
Firstly, thank you for providing me the opportunity to share
information about SAP. Seed Association of Pakistan was
established in 2010 to provide a platform for private seed industry to not only protect the interests of the industry but also
act as a bridge between the Government and framers. The
Association has approximately 200 member seed companies from across the various regions of the country therefore
we can safely say that the Association is true respresentative
of the country’s seed industry. The Association is also member of International Seed Federation (ISF), the Asia & Pacific
Seed Association (APSA) and ECOSA. We actively participates in major international events related to the industry.

Sayın Salman Aziz Khan, ilk olarak bizlere SAP
(Pakistan Tohum Birliği) hakkında biraz bilgi verebilir
misiniz? Birliğiniz ne zaman kuruldu? Üyelerinize yönelik misyonunuz, amaçlarınız ve hizmetleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle bana SAP hakkındaki bilgileri paylaşma fırsatı
sağladığınız için teşekkür ederim. Pakistan Tohum Birliği yalnızca endüstri çıkarlarını korumak için değil, aynı
zamanda Hükümet ve çiftçiler arasında bir köprü görevi görmek amacıyla, özel tohum endüstrisine yönelik bir
platform oluşturmak için 2010 yılında kurulmuştur. Birliğin
çeşitli bölgelerden olmak üzere yaklaşık 200 üye tohum
şirketi vardır ve bu sebeple Birliğin ülkenin tohum endüstrisinin en doğru temsilcisi olduğunu güvenle söyleyebilirim.
Birlik, aynı zamanda Uluslararası Tohum Federasyonu’na
(ISF), Asya ve Pasifik Tohumcular Birliği’ne (APSA) üyedir
ve ECOSA’da aktif olarak endüstri ile ilgili uluslararası etkinliklerin çoğuna katılmaktadır.

The Association's objectives are to actively protect the
interets of the industry and to provide services and professional development programs relating to development
and research on production of improved quality seeds and
educate farmers on importance of quality seed. Additional
objectives include coordination with Government's organizations related to sale, processing and distribution of seed,
providing information to the members about research developments, market trends, legislations and regulations
that can affect seed business and its profitability and to
provide a forum for sharing ideas, information, opinion and
concerns with international organizations and research institutions and professionals having mutual interests.
From which sectors are your association members
and to what extent do the members of your association represent the industry that you belong?
Seed Association of Pakistan’s have members from diversed sectors. These include cotton, wheat, rice, rice
hybrid, corn hybrid and vegetable seed.
Could you please give us some information about
Pakistan’s seed production and handling system?
How is the current situation and development of the
seed sector in Pakistan?
Pakistan is currently going through revolutionary phase
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Birliğin amaçları aktif olarak endüstrinin çıkarlarını korumak, iyileştirilen kaliteli tohumlar üzerinde geliştirme ve
araştırma yapmaya ilişkin hizmetleri ve profesyonel geliştirme programlarını sağlamak, kaliteli tohumun önemine
ilişkin çiftçileri eğitmektir. Ek amaçlar arasında; tohumun
satışı, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin Hükümet örgütleri ile
işbirliği, tohum işi ve karlılığını etkileyebilen araştırma geliştirmeleri, piyasa hareketleri, yasaları ve yasal düzenlemeleri
sağlama ve ortak çıkarları bulunan uluslararası örgütler ve
araştırma kurumları/uzmanları ile fikirleri, bilgileri, görüşleri
ve kaygıları paylaşmak için bir forum oluşturma yer alır.
Birliğinizin üyeleri arasında hangi sektörler yer alır
ve birlik üyeleriniz ait olduğunuz endüstriyi ne ölçüde
temsil eder?
Pakistan Tohum Birliği’nin çeşitli sektörlerden üyeleri
bulunmaktadır. Bu sektörler arasında pamuk, buğday,
çeltik/hibrid çeltik, hibrid mısır ve sebze tohumu yer alır.
Pakistan'ın tohum üretimi ve işleme sistemi hakkında bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Pakistan'daki
tohum sektörünün güncel durumu ve gelişimi nasıldır?
Pakistan'daki tohum endüstrisi, son zamanlarda devrimsel nitelikte bir dönem geçiriyor ki, bu durum uluslararası standartlarla eşdeğer tutulur. Pakistan Hükümeti, son
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that will put it on level terms with international standards.
The Government of Pakistan recently passed the Seed
Amendment Act 2015 which officially recognizes the Private Seed Industry in Pakistan and Seed Association of
Pakistan as its official representative. The Seed Act also
allows the private seed industry to establish research and
seed testing facilitlies and SAP is actively working on setting up an Acredited Seed Testing Laboratory. Moreover
GMO seed reserch is permitted however the seed has to
be approved by the National Bio-Safety Committee. Furthermore the Plant Breeders’s Rights Bill is also on the floor
of the National Assembly of Pakistan for legislative debate.
How many companies are producing seed in your
country? What kind of products they produce mainly?
There are about 300-350 seed companies actively doing businees in Pakistan. Two third of these companies
are member of SAP because of the Association’s stringent criteria to ensure production and processing of certified quality seed. Cotton, wheat, rice, rice hybrid, corn
hybrid and vegetable seed are the primary products, although some oil seed is also producded.
What is the level of technological infrastructure of
seed producers in Pakistan? Can you say that there
is a sufficient invesment for advanced technologies?
How is the development and transformation?
Pakistan has an established technological infrastructure
in both public and private sectors. The public sector however contributes more the development and research using Government funded technological facilities to produce
new varities in Pakistan. Furthermore GMO research is
also being carried out in Pakistan but the varities need to
be approved by the National Bio Safety Committee.
With regards to your question regarding sufficient investment for advanced technologies, I can safely say that
no investment in technology is ever sufficient because
technology evolves and in the 21st century it is evolving
at an unprecedent levels known to mankind before therefore there is also room for improvement and investment
in technological sector, this holds true to Pakistan and
every country on the globe.
Only recently Pakistan Agriculture Research Council
(PARC) experts stressed upon enhancing knowledge
sharing initiatives to improve strategies and future opportunities for seed development. To strengthen national
food security, Pakistan will have to adopt ever evolving
modern agricultural technologies, especially in terms of
seed development and farming.
Is Pakistan manufactures adequate amount of
grain products such as wheat, rice and corn for the
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zamanlarda Pakistan'daki özel tohum endüstrisini ve Pakistan Tohum Birliği’ni resmi temsilcisi olarak tanıyan 2015
Tohumculuk Kanunu Değişikliği’ni onaylamıştır. Tohumculuk Kanunu, aynı zamanda özel tohum endüstrisine araştırma ve tohum testi imkanları oluşturmaya izin veriyor ve
bunun için SAP, aktif olarak akredite Tohum Test Laboratuvarının kurulması üzerinde çalışıyor. Dahası GDO’lu tohum
araştırmalarına izin verir ancak tohumun Ulusal Biyogüvenlik Komitesi tarafınca onaylanmış olması gerekiyor. Buna
ek olarak Bitki Yetiştiricileri Hakkı Beyanı da aynı zamanda
yasama tartışması için Pakistan Ulusal Meclisine tabiidir.
Ülkenizde kaç tane şirket tohum üretmektedir? Temel olarak ürettikleri ürün türleri nelerdir?
Pakistan'da aktif olarak iş yapan yaklaşık 300-350 tohum şirketi vardır. Onaylanmış kaliteli tohumların üretimini
ve işlenmesini garanti altına almak amacıyla birliğin uyulması
gereken kriterleri vardır ve söz konusu kriterler nedeniyle bu
şirketlerin üçte ikisi SAP üyesidir. Bazı yağ tohumları da üretilmesine rağmen pamuk, buğday, çeltik/hibrid çeltik, hibrid
mısır ve sebze tohumları temel ürünler arasındadır.
Pakitan’daki tohum üreticilerinin teknolojik altyapı
düzeyi nedir? Gelişmiş teknolojiler için yeterli bir yatırımın olduğunu söyleyebilir misiniz? Gelişim ve dönüşüm nasıldır?
Pakistan'ın gerek kamu sektörlerinde, gerekse özel
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sektörlerde kurulu bir teknolojik altyapısı var. Ancak kamu
sektörü, Pakistan'da yeni çeşitler üretmek için devlet tarafından finanse edilmiş teknolojik imkanları kullanarak
gelişim ve araştırmaya daha fazla katkıda bulunuyor. Buna
ek olarak aynı zamanda GDO araştırması da Pakistan'da
yapılabiliyor. Fakat çeşitliliğin Ulusal Biyogüvenlik Komitesi tarafından onaylanması gerekiyor.
Gelişmiş teknolojiler için yeterli yatırıma ilişkin sorunuza istinaden, güvenle söyleyebilirim ki, teknolojiye yapılan hiçbir
yatırım yeterli değildir. Çünkü teknoloji 21. yüzyılda büyük
gelişim gösterdi ve insanoğlunun daha önce hiç bilmediği,
eşi görülmemiş seviyelerde evrim geçiriyor. Bu nedenle teknoloji sektöründe iyileştirme yatırımına yönelik yer vardır; bu
Pakistan ve dünya üzerindeki her ülke için geçerlidir.
Son zamanlarda yalnızca Pakistan Tarımsal Araştırma
Konseyi (PARC) uzmanları, tohum geliştirmeye yönelik
stratejileri ve gelecekteki fırsatları iyileştirmek için bilgi
paylaşımı girişimlerini artırmanın üzerinde durmuşlardır.
Ulusal gıda güvenliğini güçlendirmek için Pakistan evrimleşen modern tarım teknolojilerinin her birini, özellikle
de tohum geliştirme ve çiftçilik bakımından, benimsemek
durumunda olacaktır.

country itself? Could you please give us the amount
of production and consumption, and some information about export and import of grain products?
Pakistan is a major producer of grain products in the
world. Wheat production is estimated at 25.5 million tons
for the current season. The total cultivated area is approximately 9.3 million hectares. Wheat is Pakistan’s dietary staple and 97 percent of the produce will be used
for planting and human consumption.
Pakistan is the 4th largest rice producing country and
annual produced in excess of 6 million tons. Combined
with the South Asian production the region produces
30% of world’s paddy rice output. About 40-45% of rice
produced is locally consued and the rest is exported.
Corn is the fourth largest major crop in Pakistan. Corn
is cultivated on over one million hectre and production
annually amounts to 3.5 million tons. Poultry industry is
the main buyer of corn, utilizing almost 65 percent of the
production in poultry feed. Wet milling consumes about
15 percent and 10 percent is used to make dairy feed
concentrate while the remaining production is used for
human consumption in the form of bread made from the
flour and also for seed purposes.
As Pakistan, to which level do you want to reach in
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Özellikle buğday, pirinç ve mısır gibi tahıl ürünlerinin
üretiminde Pakistan kendine yeterli bir ülke mi? Üretim
ve tüketim miktarlarınız, varsa ülkenizin tahıl ürünleri
ihracatı ve ithalatı hakkında bilgi verir misiniz?
Pakistan dünyadaki tahıl ürünlerinin büyük bir çoğunluğunun üreticisidir. Buğday üretiminin son sezon için
25.5 milyon olduğunu tahmin ediliyor. Toplam ekili alan
yaklaşık olarak 9.3 milyon hektardır. Buğday Pakistan'ın
beslenmeye yönelik başlıca mahsulüdür ve üretimin yüzde 97’si ekime ve insan tüketimine yönelik kullanılacaktır.
Pakistan pirinç üreten ülkeler arasında 4. büyük ülkedir ve yıllık üretim 6 milyon tondan fazladır. Güney Asya
üretimi ile birleşen bölge, dünya çeltik üretiminin yüzde
30’unu gerçekleştirir. Üretilen pirincin yaklaşık yüzde 4045’i yerel olarak tüketilir ve geri kalanı ihraç edilir.
Mısır ise Pakistan'da en büyük dördüncü üründür. Mısır 1 milyon hektarlık bir alanda yetiştirilir ve yıllık üretim
miktarı 3.5 milyon tondur. Kanatlı endüstrisi mısırın esas
alıcısıdır ve üretimin neredeyse yüzde 65’i kanatlı hayvan
yemlerinde kullanır. Yaş öğütme, yaklaşık yüzde 15 kadarını tüketir ve yüzde 10’u da süt hayvanı besleme konsantresi oluşturmak için kullanılır.
Ülke olarak tohum üretiminde hangi seviyeye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Varsa bu konudaki çalışmalarınızdan ve karşılaştığınız sorunlardan bahseder misiniz?
Tabii ki Pakistan, kaliteli tohum üreticisi olarak uluslara-
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seed producing? If you have any projects or problems
that you face, can you please share them with us?
Of course, Pakistan aspire to be internationally recognized as quality seed producer and SAP is focusing on
pariticpating in the OECD Seed Schemes at some stage.
During recent meetings with ISF, SAP explored the possibility of a mutual training and research program from Pakistani
seed producers and farmers. This can be further expanded
to ISTA, FAO and World Food Programe. Also SAP enjoys
good relationships with various international national seed
asssociations especially Turkey and plans future mutually
beneficial projects that will help enhance seed production
and technology deployment in all areas of the industry.
Financial constraints are always there for developing
countries such as Pakistan but with planned approach SAP
intends to overcome them. Government of Pakistan is also
willing to provide full backing the Association. SAP is also
planning to organize international events in Pakistan so that
the international market can get a better exposure to the
potential of our seed industry and agricultural prospects.
You have some projects with Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO) and the
World Bank. Could you please talk about their support
to your organisation and their contributions to the development of your industry?
Currently SAP does not have projects directly involving FAO and the World Bank, but SAP do coordinate
with Federal and Provincial Governments in projects
where FAO and World Bank are also involved. FAO
and World Bank are definetly playing a major role in
Pakistan. FAO's currently priority wise projects are 1)
support to the National Zero Hunger Action Plan for
Enhanced Food and Nutrition Security, 2) support to
Pakistan New Growth Strategy through Sustainable Agricultural Economic Growth, 3) Disaster Risk Reduction
and Emergency Response and 4) Capacity Development for Agriculture Sector under Devolution. Likewise
World Bank also has multiple projects in Pakistan related to Agiruclture Sector.
Finally, what would you like to add about your association and seed industry in Pakistan?
Well, to be honest, it has only been 5 years and our
Association is still in its early years of development but
nonetheless has achieved major milestones over the past
few years, amongst them are 1) the succesful role to defend the interests of the industry in the new Seed Act, 2)
membership of International Associations and cooperaiton with Seed Associations of various countries and 3)
establishment of Pakistan Seed Congress.
Our primary focus over the next few years is to ensure
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rası alanda tanınmayı arzular ve SAP bir aşamada OECD
Tohum Programlarına katılmaya odaklanmaktadır. ISF ile
son zamanlarda yapılan görüşmeler sırasında SAP, Pakistanlı tohum üreticileri ve çiftçileriyle ortak eğitim ve
araştırma programının mümkün olduğunu keşfetmiştir.
Bu daha sonra ISTA, FAO ve Dünya Gıda Programı’na
kadar genişletilebilir. SAP aynı zamanda çeşitli uluslararası ulusal tohum birlikleri ve özellikle Türkiye ile iyi ilişkilere sahiptir ve gelecekte endüstrinin her alanında tohum
üretimini ve teknoloji yayılımının gelişmesine yardım eden
karşılıklı yararlı projeler planlıyor.
Mali kısıtlamalar, Pakistan gibi gelişmekte olan ülkeler
için her daim vardır, fakat SAP planlanmış yaklaşımla bunların üstesinden gelme niyetindedir. Pakistan hükümeti de
birliğe tam destek vermeye isteklidir. SAP ayrıca uluslararası pazarın tohum endüstrimize ve tarımsal araştırmalarımızın potansiyeline ilgisini arttırmak için uluslararası
etkinlikleri Pakistan'da organize etmeyi planlamaktadır.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ve
Dünya Bankası gibi kurumlarla zaman zaman çalışmalarınız oluyor. Bize biraz da bu iki kurumun size
verdiği destekten ve endüstrinizin gelişimine yaptığı
katkılardan bahseder misiniz?
SAP’ın son zamanlarda doğrudan FAO ve Dünya
Bankası’nın dahil olduğu projeleri yok, fakat FAO ve Dünya Bankası’nın da aynı zamanda yer aldığı projelerde Federal ve Vilayet Hükümetleri ile işbirliği yapar.
FAO ve Dünya Bankası, Pakistan'da kuşkusuz büyük
bir rol üstlenmektedir. FAO'nun son zamanlardaki öncelikli bilge projeleri; i) Geliştirilmiş Gıda ve Beslenme Güvenliğine ilişkin Ulusal Sıfır Açlık Eylem Planına destek,
ii) Sürdürülebilir Tarımsal Ekonomik Büyüme aracılığıyla
Pakistan Yeni Büyüme Stratejisine destek, iii) Afet Riski
Azaltma ve Acil Durum Müdahalesi ve iv) Dejenerasyon
çerçevesinde Tarım Sektörüne ilişkin Kapasite Geliştirme.
Keza Dünya Bankası’nın da Pakistan'da tarım sektörü ile
ilgili çeşitli projeleri vardır.
Son olarak Pakistan tohum endüstrisi ve derneğinizle ilgili neler ekmek istersiniz?
Pekala, dürüst olmak gerekirse henüz yalnızca 5 yıl
geçti ve birliğimiz hala gelişiminin ilk yıllarında, fakat buna
rağmen geçtiğimiz son birkaç yılda büyük aşamaları geçmeyi başardı. Bunlar arasında; i) yeni Tohum Yasasında
endüstrinin çıkarlarını savunmada başarılı bir rol, ii) Uluslararası Kuruluşlara üyelik ve birçok ülkenin Tohum Kuruluşları ile işbirliği ve iii) Pakistan Tohumculuk Kongresi’nin
düzenlenmesi yer alır.
Gelecek birkaç yılda temel odağımız Bitki Islahçıları Hakkı
Beyanı’nın hükümet tarafından yürürlüğe konmasını garanti
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that Plant Breeders’s Rights Bill is passed by the Government so the Association can rope in much needed foreign
investment and expertise in terms of management and
technological input. SAP has already started working on estasblishing the first International Standard Accredited Seed
Testing Laboratory through a public and private partnership.
We also plan to develop programs for capacity building of
the seed companies and farmers and develop better storage facilities with for the seed companies. SAP has already
initiated a program to engage the Academic Sector for research in better seed production, processing and storage.
In the end I must conclude by saying that Association and
the seed industry in Pakistan has seen exponential growth
in private sector which only got recognition as an industry in
1994. Private Seed Industry in Pakistan currently produces
in excess of 70% of the certified seed produced in Pakistan and is primed for incorporation of latest technological
advancements in the seed business through projects and
programs with local and preferably foreign Associations and
companies and look forward to engaging with that at the
IDMA in Istanbul in 2017.

etmektir. Böylelikle birlik, en fazla ihtiyaç duyulan noktalardan biri olan yabancı yatırımlara dahil olabilecek, yönetim
ve teknolojik bilgi bakımından uzmanlaşabilecek. SAP zaten
kamu/özel sektör ortaklığı aracılığıyla ilk Uluslararası Standart Onaylı Tohum Test Laboratuvarı’nın kurulması için çalışmalara başladı. Biz aynı zamanda tohum şirketlerinin ve
çiftçilerin kapasite geliştirmeleri için programlar geliştirmeyi
ve tohum şirketleri için daha iyi depolama tesisleri oluşturmayı planlıyoruz. Tohum üretimi, işlemesi ve depolanmasının daha iyi araştırılmasına yönelik Akademik Sektöre dahil
olmak için SAP evvelce bir program başlatmıştır.
Sözlerimi sonlandırırken şunu söylemek istiyorum; dernek ve Pakistan tohum endüstrisi, 1994 yılında tek başına bir endüstri olarak kabul edildiğinden bu yana özel
sektörde katlanarak büyüme gösterdi. Pakistan’daki Özel
Tohum Endüstrisi son zamanlarda Pakistan’da üretilen
onaylı tohumların yüzde70’ten fazlasını üretmektedir. Birliğimiz, yerel ve tercihen yabancı birlikler ve şirketler ile
yaptığı projeler ve programlar aracılığıyla tohum işindeki
son teknolojik gelişmelerin özümsenmesi için kurulmuştur. Ve 2017 yılında İstanbul’da yapılacak olan İDMA’ya
katılmayı sabırsızlıkla beklemektedir.
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The flaking roller
mill for grains
..................................................................

Tahıllar İçİn valslİ
kabuk soyma değİrmenİ
Bühler has developed a new flaking roller mill especially for the flaking of various grains such as
wheat, rye, spelt, barley and above all oats. As an integrated component of the entire grain processing process, the MDFA flaking roller mill sets new standards with regard to sanitation, food
safety, product quality and convenience of use.
Bühler, özellikle buğday, çavdar, kavuzlu buğday, arpa ve hepsinden önemlisi yulaf için yeni bir
valsli kabuk soyma değirmeni geliştirdi. Tüm tahıl işleme prosesinin entegre bir bileşeni olan MDFA
valsli kabuk soyma değirmeni, sanitasyon, gıda güvenliği, ürün kalitesi ve kullanım kolaylığı hususunda yeni standartlar belirliyor.
Alexandra Londoño Baderschneider
Product Manager - Ürün Sorumlusu

Bühler AG
The worldwide consumption of grain flakes is rising.
More and more consumers are realizing the healthy effect of flakes produced from different kinds of grain. The
new MDFA flaking roller mill has been specially developed by Bühler for the careful and high-quality manufacturing of flakes made from oats, rye, wheat, spelt and
barley. The new flaking roller mill delivers one to four
tons of grain flakes per hour, which are of consistently
high quality. Of special importance when designing
the new machine was the highest possible level of sanitation, low maintenance, low operating costs and a
simplified operation

HIGHER PERFORMANCE AND EFFICIENCY
With the development of the new flaking roller mill, particular attention was paid to a robust design. This en-

88

October • Ekim 2016

Tahıl gevreklerinin (tanelerinin) dünya çapında tüketimi giderek artmaktadır. Tüketiciler farklı tahıl türlerinden üretilen
gevreklerin sağlıklı etkilerini giderek daha fazla fark ediyorlar.
Yeni MDFA valsli kabuk soyma değirmeni yulaf, çavdar, buğday, kavuzlu buğday ve arpadan yapılan gevreklerin özenli
ve yüksek kalitede üretimine yönelik olarak Bühler tarafından
özel olarak geliştirildi. Yeni valsli kabuk soyma değirmeni,
saatte ürün başına kesintisiz yüksek kalitede bir ile dört ton
arasında tahıl gevreği üretme imkanı sunuyor. Bu yeni makinenin tasarlanma aşamasında, en yüksek sanitasyon düzeyi, az bakım ve operasyon maliyeti gereksinimlerinin yanı sıra
kolay kullanıma özel olarak dikkat edildi.

YÜKSEK PERFORMANS VE VERİMLİLİK
Yeni valsli kabuk soyma değirmenin geliştirilmesiyle
birlikte, özellikle dayanıklı bir tasarıma da dikkat edildi.
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sures safe continuous operation even under demanding
production conditions. The automatic control of the roll
temperature and the peripheral drilled rolls ensure an
even roll temperature, and the high-quality rolls with a diameter of 600 mm guarantee optimum surface pressure.
Both make a significant contribution to consistent and
high product quality. The centrally positioned lubricating
spot and the option of changing the rolls from front to
rear shorten maintenance times.

THE HIGHEST LEVEL OF SANITATION

Bu özellik, zorlu üretim koşulları altında bile güvenli ve
kesintisiz bir operasyonu garanti ediyor. Vals topu sıcaklığının otomatik kontrolü ve dış yüzeyi delikli vals topları,
top sıcaklığını garantiler ve 600 mm çaplı yüksek kalite
toplar, optimum yüzey basıncı sağlar. Her ikisi de devamlı ve yüksek ürün kalitesine önemli derecede katkı
sağlar. Merkezi olarak konumlandırılmış yağlama noktası
ve önden arkaya doğru top değiştirme seçeneği bakım
süresini kısaltır.

EN YÜKSEK SANİTASYON DÜZEYİ

The new MDFA flaking roller mill from Bühler has a direct drive without belts. The speed ratio of the flaking rolls
can be set precisely via the EasyFlake control system.
This drive principle as well as the automatic roll
adjustment with spindle, instead of hydraulics, improves
food safety. The risk of contamination from oil is largely
prevented.

Bühler tarafından geliştirilen yeni MDFA valsli kabuk
soyma değirmeni, kayışların olmadığı bir doğrudan tahrik
özelliğine sahiptir. Kabuk soyma valslerinin hız aktarma
oranı, EasyFlake kontrol sistemi vasıtasıyla kusursuz olarak ayarlanabilir. Bu sürücü prensibinin yanı sıra hidrolikler
yerine dingilli otomatik vals ayarı gıda güvenliğini artırır.
Yağ kirliliği riski büyük ölçüde önlenmiştir.

The design of the flaking roller mill is extremely maintenance-friendly. It guarantees optimal accessibility, which
simplifies and speeds up cleaning. The roller wedge is
easy to disassemble for cleaning. Finally, the integrated
aspiration air feed ensures improved sanitation, as it effectively prevents the build-up of condensation.

Valsli kabuk soyma değirmeninin bakımı da oldukça kolaydır. Temizlemeyi basitleştiren ve hızlandıran optimum
erişilebilirliği garanti eder. Vals takozu, temizlemek için
kolaylıkla sökülebilir. Son olarak, entegre havalandırma
hava beslemesi etkin olarak yoğunlaşma oluşumunu önlediği için gelişmiş sanitasyon sağlar.

THE HIGHEST LEVEL OF
OPERATING CONVENIENCE
The new Bühler flaking roller mill is fitted with the userfriendly EasyFlake machine control with touchscreen panel
and 3D visualization. A variety of control functions enable
the precise setting of production parameters. The adjustment of the speed of the feeding rolls therefore enables
the throughput to be determined. It is also easy to control
the roll gap, the roll temperature and the speed ratio of the
flake rolls.
Besides the
setting of parameters, the
EasyFlake interface allows
the operation
of the flaking
roller mill to be
monitored
at
all times. The
course of the
motor current,
the roll gap adjustment,
the
product temperature and the
roll temperature
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EN YÜKSEK İŞLEME KOLAYLIĞI DÜZEYİ
Yeni Bühler valsli kabuk soyma değirmeni dokunmatik ekran paneli ve 3D görüntüleme ile kullanıcı dostu
EasyFlake makine kontrolü ile donatılmıştır. Çeşitli kontrol fonksiyonları üretim parametrelerinin kusursuz üretim ayarlamasına olanak sağlar. Besleme valslerinin hız
ayarlaması bu sebeple iş hacminin belirlenmesine olanak
sağlar. Ayrıca vals boşluğunu, vals sıcaklığını ve gevrek
valslerinin hız oranını kontrol etmek oldukça kolaydır.
EasyFlake
arayüzü, parametreleri ayarlamanın yanı sıra
valsli kabuk soyma değirmenin
çalışmasını her
zaman izleme
fırsatı verir. Motor akım yönü,
vals boşluğunun
ayarlanması,
ürün sıcaklığı ve
vals sıcaklığı bir
bakışta görünür
şekildedir. Makine kontrolleri
oldukça kısa bir
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are visible at a glance. The machine controls can be
learnt in a very short time. This reduces the time spent
on training and increases operating safety at the same
time.

zaman içinde öğrenilebilir. Bu da eğitime harcanan zamanı düşürmekle birlikte aynı zamanda çalışma güvenliğini
artırır.

SWISSMILL’DE KULLANILIYOR
IN USE AT SWISSMILL
The new MDFA flaking roller mill MDFA has been in
operation since the end of 2015 at Swissmill, the largest
Swiss manufacturer of oat flakes. They are very satisfied
with the “new member of staff” at Swissmill. “We have
counted on the expertise and reliability of Bühler equipment for decades”, explains head miller Erwin Waldvogel. “The new flaking roller mill has convinced us thanks
to its reliability and performance. The user-friendliness
and time saved on cleaning and maintenance are also
remarkable.”

Yeni MDFA valsli kabuk soyma değirmen, 2015 yılının
sonundan itibaren yulaf taneleri en büyük İsviçreli üreticisi olan Swissmill’de kullanılmaktadır. Swissmill’dekiler,
“kadronun yeni üyesi”nden oldukça memnun. Değirmen
şefi Erwin Waldvogel, “Onlarca yıldır Bühler ekipmanlarının uzmanlığına ve güvenilirliğine itimat ediyoruz.” diyor
ve ekliyor: “Yeni valsli kabuk soyma değirmeni güvenilirliği
ve performansı sayesinde bizi ikna etmeyi başardı. Kullanıcı dostu olması da, temizlik ve bakımda sağladığı zaman tasarrufu da aynı zamanda dikkate şayan.”

YULAF TANELERİ - SAĞLIKLI VE DOYURUCU
OAT FLAKES – HEALTHY AND FILLING
There is currently a trend towards the consumption of
ready-made products made from oat flakes. It is of growing importance that they are not just “quick to consume” but should also be “healthy” and “easy to digest”.
These requirements do great justice to oat flakes. It is
therefore not surprising that the consumption of readymade products with oat flakes has increased by 40% in
the last ten years. Oat flakes have a high proportion of
carbohydrates (≈70 %) and protein (≈15 %) as well as
unsaturated fats and the soluble fiber beta-glucan. Beta-glucan can lower the cholesterol level and has positive effects on the blood sugar level, which reduces the
feeling of hunger. Oat flakes are also free of gluten and
contain avenanthramides, which have anti-inflammatory
and cancer-inhibiting effects.
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Son zamanlarda yulaf tanelerinden yapılan hazır ürünlerin
tüketimine karşı bir eğilim var. Bunun nedeni yulafın giderek artan öneminden kaynaklanmaktadır ki, bunun nedeni
bu ürünlerin yalnızca “kolay tüketilebilir” değil, aynı zamanda “sağlıklı” ve “kolay sindirilebilir” olmasıdır. Bu özellikler
yulaf tanelerine büyük ölçüde gerçek değerini vermektedir.
Bu nedenle yulaf taneleri ile birlikte hazır ürünlerin tüketiminde son 10 yılda yüzde 40’a varan bir artış görülmesi
sürpriz değildir. Yulaf taneleri doymamış yağ ve çözünür lif
beta glukanın yanı sıra yüksek oranda karbonhidrat (≈70
%) ve protein (≈15 %) içermektedir. Beta glukan kolesterol seviyesini düşürebilir ve açlık hissini düşüren kan şekeri
seviyesi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Yulaf taneleri aynı
zamanda glütensizdir ve iltihap sökücü ve kanser önleyici
etkilere sahip olan avenantiramitler içerir.
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Grain and Flour Market in
Albania, Bosnia-Herzegovina
and Montenegro
Arnavutluk, Bosna Hersek ve
Karadağ’da Tahıl ve Un Pazarı
Corn is the most interesting grain product in Albania, Bosnia-Herzegovina and Montenegro. According to the corn production data
of Albania between the seasons of 2006 and 2014, it can be seen
that approximately 215 thousand tonnes to 380 thousand tonnes
were produced. Corn production in Bosnia-Herzegovina is seen to
be 530 thousand tons and 1 million tons between 2006 and 2014.
Montenegro exceeded 10 tonnes in corn production in 2009, the
production in 2011 reached at 11 thousand 600 tonnes. However,
since 2012 with the reduction in the corn production, the production has weakened to 3 thousand tonnes in 2014.
Arnavutluk, Bosna Hersek ve Karadağ’ın tahıl üretiminde en dikkat çeken hububat ürünü mısırdır. Arnavutluk’un 2006 ve 2014 yılları arasında
gerçekleştirilen mısır üretim verilerine bakıldığında, yaklaşık olarak 215
bin ton ile 380 bin ton arasında üretim gerçekleştirildiği görülmektedir.
Bosna-Hersek’te ise mısır üretimi 2006 ve 2014 yılları arasında 530 bin
ton ile 1 milyon ton arasında değişen miktarlarda kaydedilmiştir. Karadağ, mısır üretiminde 2009 yılında 10 bin tonun üzerine çıkılmış, 2011
yılında 11 bin 600 tona ulaşmıştır. Ancak 2012 yılından itibaren mısır
üretiminde başlayan düşüş, 2014 yılında 3 bin tona kadar gerilemiştir.
In the southern east of Europe, Albania
located in the west side of Balkan peninsula, neighbors with Montenegro and
Kosovo at the north and northern east,
Macedonia at the east, and Greece at
the south and southern west The capital city of Albania which is one of the
smallest countries of Europe, Tirane has
a population with approximately 2,8 million people. The capital city of BosniaHerzegovina which is located at southern
east side of the continental Europe and
the northern west side of the Balkan peninsula is Sarajevo. Bosnia-Herzegovina
gaining its independence from Yugosla-
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Avrupa’nın güneydoğusunda, Balkan yarımadasının batısında yer alan
Arnavutluk, kuzey ve kuzeydoğuda Karadağ ve Kosova, doğuda Makedonya,
güney ve güneybatıda Yunanistan ile
komşudur. Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Arnavutluk’un başkenti
Tiran, nüfusu ise tahmini olarak 2,8 milyondur. Avrupa kıtasının güney doğu,
Balkan yarımadasının ise kuzey batı köşesinde bulunan Bosna Hersek’in başkenti ise Sarayova’dır. 1992 yılı Nisan
ayında Yugoslavya’dan bağımsızlığını
kazanan Bosna-Hersek 2015 yılında
Avrupa Birliğine tam üyelik için müra-
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via in April 1992 has applied to the European Union for the
full membership in 2015 and has been accepted because
of fulfilling the necessary benchmarks. Montenegro which a
country from Southeast Europe, neighbors with Albania and
Kosovo at the east, Serbia at the north, Croatia, Bosnia-Herzegovina at the west. Its capital city is Podgorica and has a
population with nearly 700 thousand people.

caat etmiş ve gereken kriterleri yerine getirdiği için üyelik
başvurusu kabul edilmiştir. Güneydoğu Avrupa'da bir ülke
olan Karadağ ise doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan ve Bosna-Hersek ile
komşudur. Başkenti Podgorica olan ülke, 700 bine yakın
nüfusa sahiptir.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
GENERAL ECONOMIC VIEW
In Albania having an economy with a planned and
centralized system until 1990, critical reforms have been
begun since 1991, a privatization programme has been
implemented, prices have been made free-state run and
trade has been liberalized. Albania has been regarded as
a model for Balkan countries in terms of progresses of
economic reforms in 1990s and rapid growth rates.
Bosnia-Herzegovina was at the position having heavy industry infrastructure before the war and the biggest ten industrial institutions of the country were so big to meet total
employment and the half of the production. Heavy industry in
Bosnia-Herzegovina focused mainly on metallurgy and chemistry industry. In this period, production was made in order
to meet the needs of Yugoslavian internal market in general.
However today, due to the war, industrial plants have had
several damages, machinery and equipment in these plants
have been stolen, and the industry-based economic structure
of the country has been broken down as well as the market
loss. Unemployment is one of the main problems of BosniaHerzegovina. Due to the unregistered employment, unemployment rate is shown lower than its actual value. Another
important problem of the economy of Bosnia-Herzegovina
is to have high and continuous foreign trade deficit and borrow. According to estimated values of 2015, GDP consists of
%7,9 agriculture, %26,5 industry and %65,6 service sector.
Economic structure of Montenegro which is a very small
country, is mostly based on service sector including tourism. Especially aluminum, except for a few product, manufacturing sector is not in the forefront. Agriculture sector falls behind of the services sector. Then, Montenegro
joined in World Bank and IMF in January 18, 2007. In October 2007, it entered in to the International Trade Union
and signed a membership agreement with EU. Montenegro applied to EU for membership in December 15, 2008.
Unemployment and regional inequality in the country are
among the political and economic key problems.

POSITION AND IMPORTANCE OF AGRICULTURE
Mountainsides and hills covering %77 of Albania territories is the main reason of the isolation coming from the
history of the country. The country’s total 2,9 million hectare territory is consisted of forests %36, arable lands %24,
grasslands and meadows, rest of them are inefficient or for
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1990 yılına kadar planlı ve merkezi sistemli ekonomiye sahip olan Arnavutluk’ta, 1991 yılından itibaren ciddi reformlar başlatılmış, bir özelleştirme programı uygulamaya konmuş, fiyatlar devlet kontrolünden çıkarılarak
dış ticaret serbestleştirilmiştir. 1990’lı yıllarda ekonomik
reformların kaydettiği aşamalar ve ortaya çıkan hızlı büyüme oranları bakımından Arnavutluk, Balkan ülkeleri için
bir model olarak görülmüştür.
Bosna Hersek savaş öncesinde ağır sanayi alt yapısına
sahip bir ülke konumundaydı ve ülkenin en büyük 10 sanayi kuruluşu toplam istihdamın ve üretimin yarısını karşılayacak büyüklükteydi. Bosna Hersek’teki ağır sanayi temel
olarak metalürji ve kimya sanayi üzerine yoğunlaşmıştı. Bu
dönemde üretim genel olarak Yugoslav iç pazarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştu. Ancak bugün, yaşanan
savaş nedeniyle pazar kaybının yanı sıra, sanayi tesisleri
zarar görmüş, bu tesislerdeki makine ve teçhizat çalınmış,
ülkenin sanayiye dayalı ekonomik yapısı bozulmuştur. İşsizlik Bosna Hersek ekonomisinin en büyük sorunlarından
birisidir. Kayıt dışı istihdam nedeniyle işsizlik oranı gerçek
değerinden daha düşük gösterilmektedir. Bosna Hersek
ekonomisinin diğer önemli sorunu yüksek ve sürekli dış ticaret açığı olup, borçlanmasıdır. 2015 tahmini değerlerine
göre GSYİH’nin yüzde 7,9’u tarım, yüzde 26,5’i sanayi ve
yüzde 65,6’sı hizmet sektöründen oluşmaktadır.
Oldukça küçük bir ülke olan Karadağ’ın ekonomik yapısı
ise, turizm de dahil olmak üzere hizmet sektörü ağırlıklıdır.
Alüminyum başta olmak üzere birkaç ürün dışında imalat
sektörü ön planda değildir. Tarım sektörü de hizmetler sektörünün gerisinde kalmaktadır. Karadağ, 18 Ocak 2007'de
Dünya Bankası ve IMF'ye üye olmuştur. Ekim 2007'de
Dünya Ticaret Örgütü'ne girmiş, AB ile üyelik anlaşması
imzalamıştır. 15 Aralık 2008'de AB’ye üyelik başvurusu yapan Karadağ’da, işsizlik ve bölgesel eşitsizlik, kalkınmada
anahtar olan politik ve ekonomik problemlerdir.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Arnavutluk topraklarının yüzde 77’sini kaplayan dağlık
ve tepelik alanlar, ülkenin tarihten gelen izolasyonunun
başlıca sebebidir. Toplam 2,9 milyon hektarlık ülke topraklarının yüzde 36’sını ormanlar, yüzde 24’ünü ekilebilir
topraklar, yüzde 15’ini de otlak ve çayırlar oluştururken,
kalan topraklar verimsiz ya da tarım dışı kullanımdadır.
Komünist dönemdeki kooperatif sisteminden, eski tekno-
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non-agricultural usage. Albania which has heritage of old
technology and insufficient agriculture production from cooperative system in the communist period, has witnessed
a reduction in the production efficiency due to the distribution of agriculture lands into little parcels.

loji ve yetersiz tarımsal üretimi mirası alan Arnavutluk’ta,
tarımsal üretim verimi, var olan tarım topraklarının demokratik rejim döneminde küçük küçük parsellere bölünerek dağılmasıyla, daha da azalmıştır.

According to estimated values of 2015, %7,9 of GDP consists of agriculture sector in Bosnia-Herzegovina. Agricultural
lands availability of Bosnia-Herzegovina is 2.450.000 hectares. 1 million hectare of this land are kept for field crops
agriculture and %40 of it is still not being used. In %54 of the
handled lands, grain production is made, wheat and corn are
the main products of them. Forage plants composes %29 of
cultivated areas, and %15 of handled lands are composed of
vegetable growing areas. Industry plants take place as %2.

Bosna-Hersek’te 2015 tahmini değerlerine göre
GSYİH’nin yüzde 7,9’u tarım sektöründen oluşmaktadır.
Bosna Hersek’in tarımsal arazi varlığı 2 milyon 450 bin hektardır. Bu arazi varlığının 1 milyon hektarı tarla bitkileri tarımına ayrılmış olup, bunun yüzde 40’ı halen kullanılmamaktadır. İşlenen arazilerin yüzde 54’ünde tahıl üretimi yapılmakta
olup, bunların arasında buğday ve mısır başı çekmektedir.
Yem bitkileri, ekilen alanların yüzde 29’unu, sebzecilik yapılan alanlar ise işlenen arazilerin yüzde 15’ini oluşturmaktadır.
Sanayi bitkilerinin kapladığı alan ise yüzde 2’dir.

Total square measure is 13.812 kilometer square, approximately %38 (515.798 hectares) of this square measure are
covered with agriculture areas. These agriculture lands are
important economic sources for Montenegro. %37 of agricultural lands are arable agriculture lands. %65 of agricultural
lands are at personal property. Average operation size is 5
hectares, only %12 of agriculture lands are separated for especially corn, wheat and potato and one-year plant production and fruit gardens and vineyards. Resting %88 of these
agriculture lands are composed of meadows and pastures.

Karadağ'ın toplam yüzölçümü 13.812 kilometre kare
olup, bu yüzölçümün yaklaşık yüzde 38'ini (515.798 hektar)
tarım alanları kaplamaktadır. Bu tarım alanları Karadağ için
önemli bir ekonomik kaynaktır. Tarım alanlarının yüzde 37’si
ekilebilir tarım arazisidir. Tarım alanlarının yüzde 65'i ise özel
mülkiyettedir. Ortalama işletme büyüklüğü 5 hektar olup, tarım arazilerinin sadece yüzde 12'si başta mısır, buğday ve
patates olmak üzere tek yıllık bitkilerin üretimi ile meyve bahçeleri ve üzüm bağlarına ayrılmıştır. Geriye kalan yüzde 88
oranındaki tarım arazilerini çayır ve meralar oluşturmaktadır.

GRAIN PRODUCTION IN ALBANIA
According to data of United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), corn is the mostly produced grain
in Albania. According to the corn production data between
the seasons of 2006 and 2014, it can be seen that approximately 215 thousand tonnes to 380 thousand tonnes were
produced. This amount of 366 thousand tonnes corn in 2011
weakened to 360 thousand tonnes in 2012. Production increasing up to 372 thousand tonnes in 2013, reached to 380
thousand tonnes by showing a 8 thousand-ton increase.
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ARNAVUTLUK’TA TAHIL ÜRETİMİ
Birleşmiş Miller Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre Arnavutluk’un en fazla üretimini gerçekleştirdiği
hububat ürünü mısırdır. 2006 ve 2014 sezonları arasında
gerçekleştirilen mısır üretim verilerine bakıldığında, yaklaşık olarak 215 bin ton ile 380 bin ton arasında üretim
gerçekleştirildiği görülmektedir. 2011 yılında 366 bin ton
mısır üretilirken bu miktar 2012 yılında 360 bin tona düşmüştür. 2013 yılında 372 bin tona yükselen üretim, 2014
yılında 8 bin ton artış göstererek 380 bin tona ulaşmıştır.
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Another important grain product made in Albenia is
wheat. It is seen that the wheat production is made at
variable amounts between 230 thousand tonnes and 280
thousand tonnes. Wheat production recorded as 335
thousand tonnes in 2009, weakened to 280 thousand
tonnes by decreasing since 2010 until 2014. Another important product after wheat is oat. Oat whose production
was 22 thousand tonnes in 2006, increased to 30 thousand tonnes in 2014 by increasing since 2009.

GRAIN PRODUCTION IN BOSNIA-HERZEGOVINA
According to FAO data, the mostly produced product in
Bosnia-Herzegovina is corn. Corn production is recorded as
changing between 539 thousand tons and 1 million tons between 2006 and 2014. Corn production weakening to 635
thousand tonnes in 2007, increased to 1 million tonnes with
a high increase in 2008. However, since this year, the corn
production weakened again and the production was made
as 799 thousand tonnes in 2014. Another important product
produced in Bosnia-Herzegovina is wheat. Wheat production
in 2011 was 210 thousand tonnes. The production increasing to 225 thousand tonnes in 2012, continued to increase
and reached to 265 thousand tonnes in 2013. However, the
production weakened to 170 thousand tonnes with a sharp
decrease in 2014. Rye and oat production of Bosnia-Herzegovina could not reach even to 100 thousand tonnes.

GRAIN PRODUCTION IN MONTENEGRO
Corn is leading in Montenegro’s grain production. Montenegro exceeded 10 tonnes in corn production in 2009, the
production in 2011 was recorded as 11 thousand 600 tonnes.
However, since 2012 with the reduction in the corn production, the production has weakened to 3 thousand tonnes in
2014. Another important grain product made in Montenegro
is wheat. Montenegro making production with amounts of 3
thousand tonnes between 2006 and 2014 produced 2 thousand tonnes of wheat with an approximately 800 ton sharp
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Arnavutluk’un üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli
tahıl ürünü ise buğdaydır. Buğday üretiminin 230 bin ton
ile 335 bin ton arasında değişen miktarlarda gerçekleştiği
görülmektedir. 2009 yılında 333 bin ton olarak kaydedilen
buğday üretimi, 2010 yılından itibaren düşerek 2014 yılına dek 280 bin tona kadar gerilemiştir. Buğdaydan sonra
bir diğer önemli ürünse yulaftır. 2006 yılında 22 bin ton
olan yulaf üretimi, 2009 yılından itibaren yükselerek 2014
yılında 30 bin tona çıkmıştır.

BOSNA-HERSEK’DE TAHIL ÜRETİMİ
FAO’nun verilerine göre Bosna-Hersek’te en çok üretimi gerçekleştirilen tahıl ürünü mısırdır. Mısır üretimi 2006
ve 2014 yılları arasında 539 bin ton ile 1 milyon ton arasında değişen miktarlarda kaydedilmiştir. 2007 yılında
635 bin tona gerileyen mısır üretimi, 2008 yılında ise rekor bir yükselişle 1 milyon tona çıkmıştır. Ancak bu yıldan
itibaren yeniden düşüşe geçen mısır üretimi, 2014 yılında 799 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bosna-Hersek’in
üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli ürün buğdaydır.
2011 yılında buğday üretimi 210 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında 225 bin tona çıkan üretim, yükselmeye devam etmiş ve 2013 yılında 265 bin tona ulaşmıştır.
Ancak üretim 2014 yılında, ani bir düşüşle 170 bin tona
gerilemiştir. Bosna-Hersek’in çavdar ve yulaf üretiminde
ise 100 bin tonu bulmayan rakamlar söz konusudur.

KARADAĞ’DA TAHIL ÜRETİMİ
Mısır, Karadağ’ın hububat üretiminde de ön sıralardadır. Mısır üretiminde 2009 yılında 10 bin tonun üzerine çıkılmış, 2011 yılında de üretim 11 bin 600 tona ulaşmıştır.
Ancak 2012 yılından itibaren mısır üretiminde başlayan
düşüşle 2014 yılında üretim 3 bin tona kadar gerilemiştir. Karadağ’ın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli
ürün ise buğdaydır. 2006 ve 2014 yılları arasında 2 bin
ton dolaylarında buğday üretimi gerçekleştiren Karadağ,
2014 yılında ise yaklaşık 800 ton düşüşle 2 bin 159 ton
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decrease in 2014. After wheat, Montenegro produced barley
at amounts of 1 or 2 thousand 500 tons tonnes between
the years of 2006 and 2014. The rye and oat production of
Montenegro is made around 400-500 tonnes.

GRAIN TRADE IN ALBANIA
Grain trade of Albania is mainly wheat and corn weighted. In order to meet the domestic demand, parallelly increasing wheat production of Albania which is focused on
import rather than export, import amount is decreasing.
According to FAO’s data, while the wheat import of Albania
was 272 thousand tonnes in 2012, this amount showed a
reduction and weakened to 254 thousand tonnes in 2013.
Regarding the corn import, 47 thousand tonnes in 2012,
64 thousand tonnes in 2013 was recorded.

GRAIN TRADE IN BOSNIA-HERZEGOVINA
It is seen that the grain trade of Bosnia-Herzegovina is generally wheat and corn weighted. The import amount in the
country shows a fluctuating graphic in accordance with the
unsteady condition of wheat and corn production. While 344
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buğday üretmiştir. Buğdaydan sonra üçüncü sırada yer
alan arpanın üretimi de 2006 ve 2014 yılları arasında
bin ile 2 bin 500 ton arasında seyretmiştir. Karadağ’ın
çavdar ve yulaf üretimi ise 400-500 ton dolaylarında
gerçekleşmiştir.

ARNAVUTLUK’DA TAHIL TİCARETİ
Arnavutluk’un hububat ticareti buğday ve mısır ağırlıklıdır. İç talebi karşılamak için ihracattan ziyade ithalata
odaklanan Arnavutluk’un artan buğday üretimine paralel
olarak ithalat miktarı da azalmaktadır. FAO’nun verilerine
göre Arnavutluk’un buğday ithalatı 2012 yılında 272 bin
ton iken, bu miktar düşüş göstermiş ve 2013 yılında 254
bin tona gerilemiştir. Mısırda ise 2012 yılında 47 bin ton,
2013 yılında 64 bin ton ithal yapılmıştır.

BOSNA HERSEK’TE TAHIL TİCARETİ
Bosna Hersek’in tahıl ticaretinin de buğday ve mısır
ağırlıklı olduğu görülmektedir. Ülkenin ithalatı, buğday
ve mısır üretimindeki istikrarsız tabloyla doğru orantılı olarak dalgalı bir grafik sergilemektedir. 2011 yılında
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thousand tonnes wheats were imported in 2011, this amount
weakened up to 279 thousand tonnes in 2013. An increase
in corn import is the matter of concern. While 133 thousand
tonnes corns were imported in 2011, Bosnia-Herzegovina
increased this number up to 223 thousand tonnes in 2013.

GRAIN TRADE IN MONTENEGRO
Just as Albania and Bosnia-Herzegovina, wheat and
corn are also two main product for the grain trade in Montenegro. While 27 thousand tonnes corns were imported in
2011, Montenegro increased this number up to 32 thousand
tonnes in 2012. Recorded import amount in 2013 decreased
and weakened to 31 thousand tonnes. Recorded amounts
of corn import of Montenegro changed between 9-20 thousand tonnes. While 19 thousand tonnes corns were imported in 2009, Montenegro decreased this number up to 12.9
thousand tonnes in 2012. Recorded import amount in 2013
decreased and weakened to 10.9 thousand tonnes.

FLOUR TRADE IN ALBANIA,
BOSNIA-HERZEGOVINA AND MONTENEGRO
According to FAO’s data, the flour import of Albania
has changed between 29-48 thousand tonnes in the last
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344 bin ton buğday ithal edilirken, bu miktar 2013 yılında 279 bin tona gerilemiştir. Mısır ithalatında ise artış
söz konusudur. 2011 yılında 133 bin ton mısır ithal eden
Bosna Hersek, 2013 yılında ise bu rakamı 223 bin tona
yükseltmiştir.

KARADAĞ’DA TAHIL TİCARETİ
Tıpkı Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi Karadağ’da da
buğday ve mısır tahıl ticaretine konu olan iki ana ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. 2011 yılında 27 bin ton buğday
ithal eden Karadağ, 2012 yılında bu miktarı 32 bin tona
çıkarmıştır. 2013 yılında kaydedilen ithalat miktarı ise biraz düşerek 31 bin tona gerilemiştir. Karadağ’ın mısır ithalatında kaydedilen miktarlar 9 ile 20 bin ton arasında değişmektedir. 2009 yılında 19 bin ton mısır ithal eden Karadağ,
2012 yılında bu miktarı 12,9 bin tona kadar düşürmüştür.
2013 yılında kaydedilen ithalat miktarı ise biraz daha düşerek 10,9 bin tona gerilemiştir.

ARNAVUTLUK, BOSNA-HERSEK
VE KARADAĞ’DA UN TİCARETİ
FAO’nun verilerine göre Arnavutluk’un un ithalatı
son beş yılda 29 ile 48 bin ton arasında değişmek-
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five years. 29 thousand tonnes wheat flour were imported
in 2009, Albania increased this amount to 40 thousand
tonnes in 2010, and decreased to 33 thousand tonnes in
2011. While recording 48 thousand ton import in 2012,
import amount recorded in 2013 reached to 48 thousand tonnes. Flour export of Albania remains at minute
amounts and any export is not made in some years.

tedir. 2009 yılında 29 bin ton buğday unu ithal eden
Arnavutluk, bu miktarı 2010 yılında 40 bin tona çıkarmış, 2011 yılındaysa 33 bin tona düşürmüştür. 2012
yılında 48 bin tonluk ithalat kaydedilirken, 2013 yılında kaydedilen ithalat miktarı 48 bin tonu bulmuştur.
Arnavutluk’un un ihracatı ise yok denecek kadar düşük miktarlarda seyretmekte, kimi yıllardaysa hiç ihracat yapılmamaktadır.

Import of Bosnia-Herzegovina has remained at variable
amounts between 55-72 thousand tonnes in the last five
years. 55 thousand tonnes wheat flour were imported in 2009,
Bosnia-Herzegovina increased this amount to 64 thousand
tonnes in 2010, and decreased to 61 thousand tonnes in
2011. Flour import weakened to 60 thousand tonnes in 2012,
increased in 2013 and it was recorded as 72 thousand tonnes.
Flour export of Bosnia-Herzegovina has remained at variable
amounts between 1-7 thousand tonnes in the last five years.

Bosna-Hersek’in un ithalatı ise son beş yılda 55 ile 72 bin
ton arasında değişen miktarlarda seyretmiştir. 2009 yılında
55 bin ton un ithal eden Bosna-Hersek, bu miktarı 2010 yılında 64 bin tona çıkarmış, 2011 yılındaysa 61 bin tona düşürmüştür. 2012 yılında da 60 bin tona gerileyen un ithalatı,
2013 yılında artışa gitmiş ve 72 bin ton olarak kaydedilmiştir.
Bosna-Hersek’in un ihracatı ise son beş yılda 1 ile 7 bin ton
arasında seyretmiştir.

Flour import of Montenegro has remained around 50 thousand tonnes in the last five years. Import amount recorded as
54 thousand tonnes between 2009 and 2010, weakened to
53 thousand tonnes in 2011, to 52 thousand tonnes in 2012,
and to 51 thousand tonnes in 2013. In flour export, changing
numbers between 1-7 thousand tonnes are matter of concern.

Karadağ’ın un ithalatı son beş yılda 50 bin ton civarında seyretmiştir. 2009 ve 2010 yıllarında 54 bin
ton olarak kaydedilen ithalat miktarı, 2011 yılında 53
bin tona, 2012 yılında 52 bin tona, 2013 yılındaysa 51
bin tona gerilemiştir. Un ihracatında ise 1-7 bin ton
arasında değişen rakamlar söz konusudur.
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SUMMARY
This is review an aspect on the wheat genome and quality with regards to the industrial diversity. Wheat quality
describes the convenience to the purpose of usage. The
wheat requirements of the related sectors and consumers
could be provided in the sufficient amount and quality. The
all related sectors should be guaranteed the future of wheat as a staple food about the increment in yield and quality
together with its fairness in case history towards to information pollutions throughout the world. These untruthful
bed advertisements have to be cut urgently.
The mean of quality wheat beside biological properties,
describes the quality of grain, flour and also end products
of wheat. In wheat breeding, it is essential to satisfy the
user in the yield, resistance, processing and end product
quality of wheat. For the improvement of new wheat varieties, our country has important resources due to be a
center of wheat genome.
The both milling and end product quality are imagined
by the expression of processing quality. The millers want
to obtain the flour with the highest yield and purity by minimum energy consumption in accordance with the purpose. For the end product quality, in hexaploid bread wheat,
the strong wheat with high protein amount and quality,
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ÖZET
Buğday kalitesi, değerlendirileceği sektörün amacına
uygunluk derecesini ifade eder. Yeterli miktar ve kalitede
buğday çeşitlerinin geliştirilip, üretilmesiyle ilgili sektörlerin ve tüketici ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Üreticiler
buğdayın verim ve kalitesi yanında, dünya çapında artan
bilgi kirliliğine karşı, temel gıda maddesi olan buğdayın
geçmiş ve geleceğini de garantiye almak zorundadır. Asılsız iddialara bağlı kötü reklamın önü kesilmelidir.
Kaliteli buğday, biyolojik kalitesi yanında, kaliteli tane,
kaliteli un ve kaliteli son ürün anlamına gelir. Yetiştiricilikte
buğday tür ve çeşitlerinin; verimli, dayanıklılık, işleme ve
son ürün kalitesi bakımından da kullanıcıları tatmin etmesi
gerekir. Yeni buğday çeşitleri için ülkemizin gen merkezi
olma özelliği çok önemli alt yapı imkânlarına sahiptir.
İşleme kalitesi denilince, değirmencilik ve son ürüne işlenme değeri anlaşılır. Değirmenciler, amaç doğrultusunda
hazırlanan buğday paçalından, en düşük enerji sarfiyatı ile
en yüksek miktar ve kalitede öğütme ürünleri talep ederler.
Son ürün kalitesi bakımından, ekmeklik buğdaylarda,
kuvvetli olarak tanımlanan protein miktar ve kalitesi yüksek, yarı sert, beyaz hexaploid buğday çeşitleri; makarnalık
durum grubunda ise sert-camsı yapıda, irmik verimi yüksek, sarı pigmentçe zengin, lipoksigenaz aktivitesi düşük
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and the cultivars with semi hard and white grain are preferred, while in tetraploid pasta wheat, the amber durum
cultivars with hard structure, in high semolina yield, rich in
yellow pigment and low in lipoxygenase activity are used.
Starch, dextrin and glucose producing industries, has special requests from studies on hexaploid wheats. For these points of views, briefly, the breeding studies should be
performed in the course of sectoral requirements.
It is a need to research on the new cultivars with higher
in yield, quality, resistance and productivity and to transfer these products to the users up to consumers, considering the national and international trends. Therefore,
the all possibilities must be mobilized by using classic
plant breeding or transgenic studies on wheat genome. It
is an urgent necessity today due to the increasing population and environmental problems of the world.

INTRODUCTION
Wheat is a grain which is secondly most consumed product following corn and rice, as a staple food. Its worldwide
manufacturing is over 700 million tons, our country is among
the 10 countries in which the wheat is mostly produced with
a 20 million ton average. 20% of the total world population,
50% of that of our country have been meet their energy need
from the wheat and its products. Therefore, my country has
a special close relationship with wheat. Wheat has an important place in grain types. Because its agricultural requirements are low when compared to the other food products, its
storage and handling technology is easy; capability of producing expanded volume baked bread for human feeding; it is
the cheapest and most suitable energy and a protein source
with partially complete biological value; also it is in neutral
aromatic profile (Elgün and Ertugay 1995, Elgün, 2010)). Our
country are one of the important countries having feeding feature based on grain, as well as being gene source of wheat
and having a voice in manufacturing. Approximately 2/3 of
total cultivation area and half of the grain cultivated areas are
set for wheat (Elgün, 1977; Çağlayan, 1996). Whole wheat
products have nutritional qualities which are very suitable for
the human nature and metabolism and take place in essentialities of humankind and our country.
In today’s conditions, sectors working based on wheat
are working very hard to meet the need of food products
of the humankind. However in recent years speculative,
baseless and negative news focusing on wheat have imposed the responsibility regarding accession of our colleagues to the correct information on sectors and academic group (Johns, 2012; Brouns et al, 2013).
The superiorities of wheat specified above, nonetheless
accelerate and popularize the studies conducted in international and national field as being parallel to manufacturing, usage and consumption extensiveness; in terms
of rehabilitation, manufacturing and diversity of grain products. Wheat has a function to be an important raw mate-
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ve kehribar renkli tetraploid çeşitleri tercih edilir. Nişasta,
dekstrin ve glikoz sanayiinin hexaploid çeşitlerden özel
talepleri mevcuttur. Dolayısıyla yeni işlem ve teknolojilerle
çeşitlendirilmiş son ürün ihtiyacının giderilmesi gerekir.
Bu sebeplerle, ulusal ve uluslararası eğilimler dikkate
alınarak yeni verimli, kaliteli, dayanıklı ve ekonomik çeşitlerin geliştirilerek kullanıcı ve tüketiciye aktarılması gerekir.
Bu amaçla buğday genomu üzerinde klasik ıslah çalışmaları ve kontrollü şartlarda transgenik müdahaleler dâhil
tüm imkânların seferber edilmesi AR-GE çalışmalarının
hızlandırılması gerekmektedir. Dünyanın artmaya devam
eden çevre ve nüfus problemleri bunu zorunlu kılmaktadır.

GİRİŞ
Buğday temel gıda maddesi olarak, mısır ve pirinçten
sonra en çok üretilen tahıl çeşididir. Dünya üretimi 700
milyon tonun üzerinde olup, ülkemiz ortalama 20 milyon
ton ile sıralamanın ilk 10 ülkesi içindedir. Dünya nüfusunun %20’si, ülkemizin %50’si, enerji ihtiyacını buğday ve
ürünlerinden sağlamaktadır. Dolayısıyla ülkemin buğday
ile özel bir yakınlığı vardır. Buğdayın, diğer gıda maddelerine göre tarımsal isteklerinin az olması, muhafaza ve
işleme teknolojilerinin kolaylığı; insan beslenmesinde yegane kabaran ekmek verebilme yeteneği; en ucuz ve uygun enerji, kısmen tam biyolojik değerde protein kaynağı
olması; nötr aromatik profilde bulunması ile tahıl çeşitleri
içinde önemli bir yere sahiptir (Elgün ve Ertugay 1995, Elgün, 2010)). Ülkemiz, buğdayın gen kaynağı olma ve üretimde söz sahibi olma özelliği yanında, tahıla dayalı beslenme özelliği olan önemli ülkelerden biridir. Ülkemizde
yaklaşık toplam ekim alanının 2/3’ü, tahıl ekili alanların ise
yarısı buğdaya ayrılmıştır (Elgün, 1977; Çağlayan, 1996).
Tam buğday ürünleri insan tabiatına ve metabolizmasına
oldukça uygun besinsel özelliklere sahip olup insanlığın
ve ülkemizin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır.
Günümüz şartlarında buğday tabanlı çalışan sektörler,
insanlığın gıda maddeleri ihtiyacını karşılamak üzere yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ancak son yıllarda buğday
üzerinde yoğunlaşan spekülatif, asılsız ve olumsuz haberler, meslektaşlarımızın doğru bilgiye ulaştırılması hususundaki sorumluluk yükünü ilgili sektörlere ve akademik
camiaya yüklemiştir (Johns, 2012; Brouns ve ark, 2013).
Buğdayın yukarıda sayılan üstünlükleri, her şeye rağmen, üretim, kullanım ve tüketim yaygınlığına paralel
olarak uluslararası ve ulusal alanda; ıslah, üretim ve tahıl
ürünlerinin çeşitliliği bakımından yapılmakta olan çalışmaları da hızlandırmakta ve yaygınlaştırmaktadır. Buğday,
gıda maddesi olması yanında, yem ve diğer endüstriyel
kullanım alanları için de önemli hammadde olma fonksiyonuna sahip olup, gösterilen ilgide bunların payı da her
geçen gün artmaktadır. Özellikle buğday türlerinin değerlendirilmesinde görülen bu sektörel çeşitlilik, bir taraftan
üretim miktarının, diğer yandan da kalite ve çeşitliliğin artırılmasını zorunlu kılmaktadır (Elgün, 2010).
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rial for feed and other industrial usage fields, and percentage of these in attention is increasing day by day. This
sectoral diversity found in especially evaluation of wheat
types, make on one hand manufacturing amount, and the
other hand quality and diversity increase (Elgün, 2010).

QUALITY IN WHEAT
Quality is the degree of suitability for the purpose.
Wheat quality refers to demands and requests of using
sector. It is possible to summarize the understanding of
quality in sectoral aspect (Elgün, 2010);
• For the farmer, the quality wheat is productive, resistant against environmental conditions and diseases,
suitable for the purpose and has low cultivating cost.
• For merchant, the quality wheat is clean, strong, unpolluted, disease free and has high market demand .
• Additionally, the miller demands high milling quality wheat.
The sector using wheat, namely storage facilities, market
actors, finished food producer, cereal technologists, nutritionists and consumers determines their quality benchmarks
and demand (Williams et al, 1986). The next actor of the
alignment is the customer of the previous one. They have
to fulfill these demands and meet the customer satisfaction.
These quantitative and qualitative limitations arising on the
sectoral base for wheat, governs cultivators, seed suppliers
and breeders in accordance with these demands. Therefore, these sectors mentioned in wheat supply must work in a
multidisciplinary and coordinative way by cooperating with
a good communication environment. Regarding the coordination, as an official authority, Ministry of Food, Agriculture
and Livestock must undertake many important tasks.

SUPPLY CHAIN
The points mentioned above highlight three important ring
in the supply chain of wheat. To detail these (Elgün, 2010);
a. Cultivation ring is responsible for providing more productive, resistant, environmentalist, healty and with good
quality cultivars by using biological, chemical and physical
methods required by Agriculture Technology (Ünal, 1992,
Ozan, 2002). At this stage, it has to take account the
claims of industry branches about feed, food and starch
and also their derivatives especially in food, depending on
accessibility status into consideration in terms of product
diversity and profitability. For catching the quality, to give
bonus opportunity in pricing of the product is important in
terms of directing the breeders in correct aspect.
b. The food industry, which functions as a processor,
has to transfer these knowledge to the cultivators as a
demand while addressing the needs of the consumers
with new products and technologies, complying with
sanitation requirements, in accordance with the needs
and tendencies of consumers in terms of foodstuffs (Elgün and Ertugay, 1995). The food handling sector has
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BUĞDAYDA KALİTE
Kalite amaca uygunluk derecesidir. Buğday kalitesi denilince kullanan kesimin talep ve istekleri söz konusudur.
Sektörel açıdan kalite anlayışını aşağıdaki gibi özetlemek
mümkündür (Elgün, 2010);
• Yetiştirici için kaliteli buğday; verimli, çevre şartlarına
ve hastalıklara dayanıklı, amaca uygun ve üretim maliyeti
düşük buğdaydır.
• Tüccar için temiz, sağlam, bulaşıksız, hastalıksız ve
pazar talebi yüksek olan buğday kalitelidir.
• Değirmenci buna ilaveten öğütme kalitesinin yüksekliğini talep eder.
Buğdayı kullanan kesim, yani, depolama unsurları, pazar
aktörleri, mamul gıda üreticisi, hububat teknologları, beslenme uzmanları ve tüketici, sektöre yönelik kalite kıstaslarını
belirler ve talepte bulunur (Williams ve ark, 1986). Sıralamanın bir sonraki aktörü, bir öncekinin müşterisidir. Bu talepleri
karşılayıp, müşteri memnuniyetini karşılamak zorundadırlar.
Buğday için sektörel bazda oluşan bu kantitatif ve kalitatif sınırlamalar, yetiştiricileri, tohumluk tedarikçilerini ve
ıslahçıları bu talepler doğrultusunda yönlendirir. Dolayısıyla buğday tedariğinde sözü edilen bu kesimlerin iyi bir iletişim ortamında, işbirliği içinde, çok disiplinli ve koordineli
çalışmaları gerekmektedir. Koordinasyon hususunda, resmi otorite olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
önemli görevler üstlenmesi gerekmektedir.

TEDARİK ZİNCİRİ
Yukarıda anlatılanlar, buğdayın tedarik zincirinde üç
önemli halkaya işaret etmektedir. Bunları biraz açacak
olursak (Elgün, 2010);
a. Yetiştirme halkasında, Ziraat Teknolojisinin gerektirdiği
biyolojik, kimyasal ve fiziksel tabiatlı teknolojileri kullanarak;
daha verimli, dayanıklı, çevreci, sağlıklı ve kaliteli çeşitleri, talepler doğrultusunda işleme halkasına sağlamakla görevlidir
(Ünal, 1992, Ozan, 2002). Bu aşamada, çeşitlilik ve karlılık
açısından, erişebilirlik durumuna göre başta gıda olmak üzere diğer yem ile nişasta ve türevlerini konu alan endüstri kollarını dikkate almak zorundadır. Kaliteyi yakalayabilmek için,
kaliteyi fiyatlandırmada prim uygulaması, yetiştiriciyi doğru
açıdan yönlendirme bakımından önemlidir.
b. İşleyici konumundaki Gıda sanayisi ise; tüketicinin
gıda maddesi ihtiyaçlarına ve yönelişlerine uygun şekilde; bunları bir taraftan yetiştirici kesime talep şeklinde
aktarmak, diğer taraftan da, tüketicinin ihtiyaçlarına yeni
ürün ve teknolojilerle, sanitasyona uygun şekilde ulaşmak
zorundadır (Elgün ve Ertugay, 1995). Gıda işleme kesimi bu özellikleri ile yetiştirici ve tüketici arasında arayüz
konumundadır. Gıda sanayileri, tedarikçisini ve pazarını
yönlendirmek ve eğitmek zorundadır. Teknoloji kullanımı,
laboratuvar imkânları ve personel istihdamında en iyi, güzel ve doğruyu seçip uygulamakla görevlidir.
c. Tüketim halkasında, gıda maddelerinin tüketiciye arzı
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a functions like an interface between the cultivator and
consumer with these features. Food industries has to
orientate and educate their suppliers and markets. They
are responsible for choosing the best, most beautiful and
correct ways and implement them in the technology usage, laboratory facilities and employment.
c. In the consumption ring, to supply of food products for
the consumer and satisfy the consumer is taken as basis. It is
important to remember the fact that the consumer is the best
inspector. Consumers must protect their rights and warn official authority, manufacturer, at least the marketing staff.

CONSUMER TRENDS
Three stages have been completed in human feeding
so far. These are sufficient, balanced and functional nutrition, the third one of them have become a current issue
recently (Elgün, 2010).
a. Sufficient nutrition is the most important determiner of
the fight against hunger. Sufficient nutrition activities consisted the most important occupation subjects of organizations
such as FAO, WHO and UNESCO after the Second World
War (Anon, 2003). 800 million people are still hungry, 25 thousand people are dying every day because of hunger. While
waste food products are at the level to feed the all people suffering from hunger. The continuation of fighting with hunger
shows that the humankind known as educated and developed could still not reach to the sufficient level responsibility. At
this point, while it is stated that the number of hungry people
has decreased recently, it is not investigated that the reason
of that arises from the people not struggling with hunger, or
from human pogrom in Asia, Africa and Middle East (2016c).
b. Balanced nutrition aims at receiving fundamental
nutritional elements and food products
depending on the growing, development and activities of the human. This nutrition type is the main concern
of the developing countries. It includes the periods after
1980. It aims to consume evenly the food products which
are adequately accessible by choosing as energizing,
constructive and vital one. It is based on the opinion that
unidirectional or oneway nutrition causes to the metabolism disorders and increase chronic diseases.
c. Functional nutrition which has been developing since
1990, is ıhe most healthier forms of nutrition. This part has
been introduced in Japan first, later in USA , Europe and all
over the world, especially in the developed and developing
countries. This nutrition ecole is a balanced nutrition model
developed as the booster of immune system and the facilitator of metabolism, considering the active ingredients of
food products. In this model, natural, organic and special
effective functional products are introduced to the market
(Zelinski et al.1999). While the population growth increases, the need and habits enhances the food diversity.
<these developments caused to provide the supply and
demand equilibrium as a necessity. Therefore, all discipli-
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ve her bakımdan tüketici memnuniyeti esastır. Tüketicinin
en iyi denetçi olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Tüketici
haklarına sahip çıkmalı, resmi otoriteyi, üreticiyi, en azından pazarlamacıyı ikaz etmelidir.

TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ
İnsan beslenmesinde, bu güne kadar üç önemli basamaktan geçilmiştir. Bunlar yeterli, dengeli ve son yıllarda
gündemi işgal eden fonksiyonel beslenme aşamalarıdır
(Elgün, 2010).
a. Yeterli beslenme, açlığa karşı savaşın en önemli
belirleyicisidir. FAO, WHO ve UNESCO gibi örgütlerin 2.
Dünya Savaşı sonrasındaki en önemli iştigal konusunu
yeterli beslenme faaliyetleri oluşturmuştur (Anon, 2003).
Hala 800 milyon insan aç, her gün 25 bin kişi açlıktan
ölüyor. Atık gıda maddeleri dünyamızın açlık çeken kesimlerini doyuracak düzeyde iken, hala açlıkla savaşın
devam ediyor olması, insanlığın eğitimli ve gelişmiş diye
bildiğimiz kesimlerinin sosyal sorumluluk duygularının yeterli düzeye ulaşamadığını göstermektedir. Bu noktada,
aç insan sayısının son yıllarda biraz düştüğü belirtilirken,
sebebinin doymuş kimselerden mi yoksa Asya, Afrika ve
Ortadoğu’daki insan kıyımından mı kaynaklandığı sorgulanmıyor (2016c).
b. Dengeli beslenme, gıda maddeleriyle, insanın büyüme, gelişme ve faaliyetlerine göre temel besin öğelerinin
yeterli miktarlarda alınmasını hedefler. Bu gelişmekte olan
ülkelerin iştigal alanını oluşturmaktadır. Süreç olarak 1980
sonrasını kapsar. Yeterli düzeyde ulaşılabilen gıda maddelerinin enerji verici, yapıcı ve vital açıdan seçilerek dengeli şekilde tüketilmesini amaçlar. Tek yönlü veya ağırlıklı
beslenme metabolizma bozukluklarına ve kronik rahatsızlıkların artışına sebep olduğu kanaatine dayanır.
c. Fonksiyonel beslenme, 1990 sonrasının hala gelişmekte olan, daha sağlıklı beslenme halkasını oluşturur.
Bu halka sırasıyla Japonya, Amerika Birleşik Devletleri
ve Avrupa’da başlatılmış, özellikle gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde bütün dünyaya hızla yayılmaktadır. Bu beslenme ekolü gıda maddelerinin etken maddelerini dikkate
alarak, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ve metabolizmayı kolaylaştırıcı geliştirilmiş bir dengeli beslenme modelidir. Bu modelde, doğal, organik ve özel etkili fonksiyonel ürünler piyasaya sürülmektedir (Zelinski ve ark.1999).
Dünyanın nüfus artışı gıda ihtiyacını artırırken, beslenme
alışkanlıkları da çeşitliliği teşvik etmekte, arz ve talep dengesinin sağlanması icap etmektedir. Dolayısıyla topraktan
çatala gıda tedarik zincirinde yer alan tüm disiplinler, toplumun beslenme alışkanlıkları ve eğilimleri ile de ilgilenmek ve ihtiyaçları karşılamak zorundadır. Bu bakımdan
zincirin her bir halkasına önemli görevler düşmektedir.
Endüstriyel üretimde, helal ve koşer sertifikalı ürünler
(religious foods) ile yardımcı veya tamamlayıcı tıp adı altında kullanılan tedavi ürünleri de yeni bir sosyal sorumluluk
halkasının başlangıcı olarak görülmektedir.
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nes take part in food supply chain, from fields to fork, must
care about the food habits and tendencies of the society
and must meet their needs. In this regard, important duties
fall to each ring of the food chains.
In the industrial production, products with halal and
kosher certificates (religious foods) and the medical products used as alternative or integrative medicine are considered as beginning of a new social responsibility ring.

SECTORAL DEMAND AND RESPONSIBILITIES
Breeding Studies Sustained On Productivity and Resistance
This issue is important in terms of providing the food
need of humankind and minimizing the risks of farmers.
At this stage, the breeding works are being maintained
with regard to developing new cultivars, resistance against diseases, pest damages, frost and drought, and
adaptation to ecological conditions. Various activities
such as selection, hybridization and genetic modification
are included in in these studies.
Recently, it has been concentrated in breeding studies on
“emmer” (Tr. turgidum) and “einkorn” (Tr. monococcum) wheat types by the characters above mentioned (Anon, 2008).
Wheats of the emmer group are related to durum wheats.
It is rich in protein, especially gliadin, vitamins, magnesium
and fiber. When considered the extensibility of gliadin parts of
gluten, it can be thought as a source in giving dough extensibility to bread wheats. Einkorn wheat is rich in total protein,
carotenoid pigments and phosphorus. (Kütük et al, 2008).
Primitive wheats, in which carotenoid density is high, can be
considered in gen transfer studies to durum wheats.
Other Nutritioanal Purposed Breeding Studies
There is some information that einkorn wheat does not
cause to toxic effect on intolerance patients having sensitivity to coeliac and gliadin (Pizzuti et al, 2006). In this
respect, it is thought to research the primitive wheat types
whose gliadin amount is low. Therefore primitive wheats
play a role as an important gene pool in characters related
to resistance, quality increase and immunogenic factors.
In breeding works on obtaining new pure hexaploid lines in which wheat productivity and quality is higher and
decreasing the amount of gliadin against gluten sensitivity and eliminating other intolerance factors has been
proceeding with synthetic haploid technique.
After rice (golden rice) carrying beta carotene with yellow color, provitamin and antioxidant feature, now wheat
is the point on works of developing new one named as
“golden wheat” (Robertson et al. 2005; Scrinis, 2005).
With recombinant DNA technology, it is aimed to increase the amount of beta carotene at visible level in wheat
from the low amount and capacity of current antioxidant.
Speculative Information Pollution in Breeding Studi-
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SEKTÖREL TALEP VE SORUMLULUKLAR
Verim ve Dayanıklılık Üzerine Sürdürülen Islah Çalışmaları
Bu konu insanlığın gıda ihtiyacını karşılama ve yetiştiricinin risklerini minimize etme açısından önemlidir. Bu aşamada, verimli çeşitlerin geliştirilmesi, hastalıklara, haşere
zararına, dona ve kuraklığa dayanıklılık, ekolojik şartlara
adaptasyon bakımından ıslah çalışmaları sürdürülmektedir. Çalışmalarda, seleksiyon, melezleme ve genetik modifikasyon gibi çeşitli uygulamalara yer verilmektedir.
Son yıllarda yukarıda sözü edilen karakterler itibariyle “emmer” (Tr. turgidum) ve “einkorn” (Tr. monococcum)
buğday tipleri üzerindeki çalışmalara ağırlık verilmektedir
(Anon, 2008). Emmer gurubu buğdaylar durum ile akrabalık taşırlar. Protein, özellikle gliadin, vitamin, magnezyum
ve lifçe zengindir. Gliadinin glütene uzama kabiliyeti verdiği
düşünülürse, ekmeklik buğdaylara kan vermede kaynak
olarak düşünülebilir. Einkorn buğday türü, toplam protein,
karotenoid pigmentler ve fosforca zengindir. (Kütük ve ark,
2008). Karotenoid yoğunluğu yüksek olan ilkel buğdaylar,
makarnalık buğdaylara gen aktarımında dikkate alınabilir.
Kalitatif Amaçlı Diğer Islah Çalışmaları
Einkorn buğday türünün çölyak veya gliadin hassasiyetine sahip intolerans hastalarına toksik etkide bulunmadığına dair bilgiler mevcuttur (Pizzuti ve ark, 2006). Bu hususta
gliadin miktarı düşük olan ilkel buğday tiplerinin araştırılması düşünülmektedir. Dolayısıyla ilkel buğdaylar, dayanıklılık,
kalite artırma ve bağışıklık sağlayıcı faktörler bakımı ile ilgili
karakterlerde önemli gen kaynağı konumundadırlar.
Islah çalışmalarında, sentetik haploidi tekniği ile buğday
verimi ve kalitesinin daha yüksek olduğu yeni hexaploid
safhatların elde edilmesi ve glüten hassasiyetine karşı gliadin miktarının düşürülmesi ve diğer intolerans faktörlerin
elimine edilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir.
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Renk, provitamin ve antioksidan olma özelliği ile beta karoten taşıyan pirinçten (Golden Rice) sonra şimdi de buğday,
“Golden Wheat” adı altında yeni çeşit geliştirme çalışmalarına konu olmuştur (Robertson ve ark. 2005; Scrinis, 2005).
Recombinanat DNA teknolojisi ile mısırdan gen aktarılarak,
buğdayda iz miktarda görülebilen beta karotenin miktarı ve
mevcut antioksidan kapasitenin artırılması amaçlanmaktadır.

es and Scientific Facts
There has been an intensive information pollution regarding hexaploid wheats especially the ones with 2n=42
chromosome, claimed as newly developed wheat, recently. There is come claims of Dr. William DAVIS and
some followers about that hexaploid wheats does not
date back to our ancestors, they were exposed to genetic modification, shortened in their heights to 45 centimeters secretly and cause to diseases such as cholesterol, diabetes, gluten and lactose intolerance, coeliac and
cancer. Some of our national scientists have participated
in this movement intentionally or unintentionally with media and book publications and this situation has led to
wooziness in the public. There are strong scientific publications stating that these claims are baseless and the
real reason of these diseases is high-calorie foods. Being
left unanswered of these claims, put under commitment
our scientists and our grain sector working on Wheat. So,
it is immediately needed to inform related sectors and our
consumers correctly (Anon, 2016a; Anon, 2016b).
As a domestic resource, Dr Gürbüz MIZRAK who has
intensively worked on cereal breeding studies in our country has stated in an article that wheats with 42 chromosomes are the results of natural mutation. The hexaploid
wheats obtained with 42 chromosomes from synthetic
haploid technique, are not consistent pure lines like the
natural ones (MIZRAK, 2011). HEXAPLOID bread wheats are one of the most important gifts that God granted
to us all. In this environment in which the world is still
struggling with hunger, it is impossible to understand why
and from where such hostility occurs.
95% of wheats consumed are hexaploid wheats with
2n=42 chromosomes that we all know them as bread
wheats. Remaining %5 are tetraploid wheats with 2n=28
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Islah Çalışmalarında Yaşanan Spekülatif Bilgi Kirliliği
ve Bilimsel Gerçekler
Son zamanlarda yeni geliştirildiği iddia edilen, özellikle
2n=42 kromozomlu hexaploid buğdaylar ile ilgili yoğun bir
bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Hexoaploid buğdayların dedelerimizde imtikal eden buğdaylar olmadığı, genetik modifikasyona uğratıldıkları, boylarının gizlice 45 santimetreye
kısaltıldığı, günümüzde sık yaşanan obezite ile kolesterol,
şeker, glüten ve laktoz intoleransı, çölyak ve kanser gibi
hastalıkların sebebi olduğuna dair Dr. William DAVİS ve birkaç yandaşının iddiaları bulunmaktadır. Bu iddialara bazı
yerli bilim insanlarımızda bilerek veya bilmeyerek, medya
ve kitap yayınları ile bu akıntıya katılmış, kamuoyunda zihin
karmaşıklığına sebep olunmuştur. Bu iddialar yersiz olup
bu rahatsızlıkların asıl sebebinin yüksek kalorili beslenme
olduğuna dair kuvvetli bilimsel yayınlar mevcuttur. Bu iddiaların yanıtsız kalması, Buğday Islahı üzerine çalışan bilim
adamlarımızı ve tahıl sektörünü vebal altına sokmaktadır.
Dolayısıyla ilgili sektörler ve tüketicimizin doğru bilgilendirilmesine acilen ihtiyaç vardır (Anon, 2016a; Anon, 2016b ).
Yerli kaynak olarak, ülkemizde tahıl ıslahı üzerinde yoğun
çalışmaları olan Dr. Gürbüz MIZRAK tarafından yazılan bir
makalede de, 42 kromozomlu buğdayların, doğal mutasyon
ürünü olduğu, bugün sentetik haploidi ile 42 kromozomlu hexaploid buğdaylar elde edilebildiğini, ancak istikrarlı saf hatların hala elde edilemediği belirtilmektedir (MIZRAK, 2011).
HEXAPLOİD ekmeklik buğdaylar Allah’ın bize bağışladığı en
önemli nimetlerden biridir. Hala dünyanın açlıkla boğuştuğu
şu ortamda, şükretmek gerekirken, bu denli düşmanlığın nereden ve niçin kaynaklandığını anlamak mümkün değil.
Tüketilen buğdayın % 95’i ekmeklik buğday diye bildiğimiz, 2n=42 kromozom sayılı hexaploid buğday türüdür.
Kalan % 5 lik kısım 2n=28 kromozomlu tetraploid kabaca makarnalık buğdaylardır. Milattan 9000 yıl önce Güney
Doğu Anadolu’da üretiminin yapıldığına dair bilgiler mevcuttur (Feldman ve Millet, 2001). Muhtemelen spontan
hibridizasyon yolu ile kültüre daha önce alınan tetraploid
Triticum turgidum ile diploid Aegilops tauschii otunun birleşmesi ile meydana gelmiştir. Makarnalık durum buğdayları Tr. turgidum’un varyetesidir. Çok az miktarlarda, fakat
yeryüzüne dağılmış ilkel buğday çeşitlerine gelince, bunlar
sağlıklı gıda sektöründe kullanılmakta olup, iyi bilinenlerine
örnek olarak, kavuzlu formdaki einkorn (diploid Triticum
monococcum), emmer (tetraploid Tr. turgidum var dicoccom) ve spelt (hexaploid Tr. aestivum var spelta) verilebilir.
Ülkemizde sulak alanlarda yetiştirilen 45 cm kısa saplı
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chromosomes, namely durum wheats. There is some information regarding that production was being made in
Southeastern Anatolia 9000 years ago before Common
Era (Feldman and Millet, 2001). It probably arose from
the combination of tetraploid Triticum turgidum and diploid Aegilops tauschii taken in the culture through spontaneous hybridization. Durum wheats are varieties of Tr.
turgidum. Regarding primitive wheat types in miserable
amounts, but distributed in earth, these are being used
in healthy food sector and einkorn in glume forms (diploid Triticum monococcum), emmer (tetraploid Tr. turgidum
var dicoccom) and spelt (hexaploid Tr. Aestivum var spelta) can be given as examples for those well-known.
Bread wheats with 45 cm short-stems cultivated in wetlands of our country are not GDO, they are developed by
hybridization. There are even spelt wheats with 14 chromosomes still being in the natural environment and produced
and having a length of 30 cm (12”) to 150 cm (60”). By transferring genes by hybridization, bread pure lines not lying in
watery conditions are obtained, they have become famous
by entering into Turkey under the name of Mexican wheats
and begun to be produced as second product in Mediterranean region. At the date when these wheats are brought
in our country, we had not been able to receive wheat even
with our money. Our wheat need had been met by 20% rye
blending into wheat through allocation by TMO. By bringing
these short-stemmed nonlying wheats in our country, our
wheat needs have been met to some extent through second
product and watery cultivation. On this subject, the minister of agriculture of that day after 1965, may “the legendary
minister” Bahri DAĞDAŞ rest in peace (ANON, 2016c). I am
asking as one of those who lived through that day, was it
bad? Probably wheat opponents support these negative claims promptly, since they did not live these days and cannot
be competent on the essence of the matter.
Hexaploid types have a large amount of genes, very
extensive and flexible genomes and possess ample means in terms of adaptation, breeding studies and diversity. Hexaploid wheat types with forty two chromosomes
have nearly a hundred thousand genes and five times
larger genome size compared to human (Dubcovsky and
Dvorak, 2007). For this reason, they show a wide variety
and plasticity chance in developments of wheat types
suitable for different purposes such as bread, biscuit,
starch production, breakfast cereals and pasta.
There are some archaeological excavation reports that
tetraploid Tr. Durum with 28 chromosomes and hexaploid
bread wheats with 42 chromosomes have been found in
Alacahöyük and Alişarhöyük (Elgün and Ertugay, 1992).
As the last source, under the presidency of ODTU academic member Prof. Dr. Mahinur S., DNA of hexaploid
wheat with 42 chromosomes belonging to 8 thousand
500 years before has been found in Konya Çatalhöyük,
according to the WHEAT GENOME PROJECT executed
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ekmeklik buğdaylar da GDO’lu değil, melezleme ile elde
edilmiştir. Şu anda hala doğal ortamda ve üretilmekte olan
14 kromozomlu, kavuzlu ilkel buğdaylarda bile 30 cm (12”)
ile 150 cm (60”) arasında boya sahip olanlar mevcuttur.
Bunlardan melezleme ile gen aktarımı yapılarak, sulak şartlarda yatmayan ekmeklik saf hatlar elde edilmiş, Türkiye’ye
Meksika buğdayları adı altında girerek meşhur olmuş, Akdeniz bölgesinde ikinci ürün olarak üretilmeye başlamıştır.
Bu buğdayların ülkemize getirildiği tarihte, dışarıdan paramızla bile buğday alamıyorduk. Buğday ihtiyacımız TMO
tarafından tahsis yolu ile ve %20’lik çavdar paçalı ile sağlanıyordu. Bu kısa boylu yatmayan buğdayları ülkemize kazandırmakla, Akdeniz bölgesinde ikinci ürün ve sulu ziraat
yolu ile buğday ihtiyacımız kısmen de olsa karşılanmıştır.
Bu konuda, o günün, 1965 sonrasının tarım bakanı, “efsanevi bakan” Bahri DAĞDAŞ’ı rahmetle anıyoruz (ANON,
2016c). O günü yaşayanlardan biri olarak soruyorum, kötü
mü olmuş? Muhtemelen buğday düşmanları, bu günleri yaşamadıkları veya işin aslına vakıf olamadıkları için bu
olumsuz iddiaların arkasına hemen katılıveriyorlar.
Hexaploid türler, diğer genomlara göre çok yüksek miktarda gen sayısına, çok geniş ve esnek genom özelliğine
sahip olup, ıslahta adaptasyon ve çeşitlilik açısından çok
geniş imkânlara sahiptirler. Kırk iki kromozomlu hegzaploid buğday türleri yüz bin adede yakın gene ve insana göre
5 kat daha geniş genom boyutuna sahiptirler (Dubcovsky
and Dvorak, 2007). Bu sebeple, ekmeklik, bisküvilik, nişasta üretimi, kahvaltılık tahıllar ve makarnalık gibi çok
farklı amaçlara uygun çeşitlerin geliştirilmesinde, geniş
varyasyon ve plastizite şansı gösterirler.
Alacahöyük ve Alişarhöyük’te, 28 kromozomlu tetraploid
Tr. durum ve 42 kromozomlu hexaploid ekmeklik buğdaylara rastlandığına dair arkeolojik kazı raporları mevcuttur
(Elgün ve Ertugay, 1992). En son kaynak olarak, ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mahinur S. AKKAYA hoca başkanlığında, TÜBİTAK desteği ile yürütülen BUĞDAY GENOM PROJESİ sonuçlarına göre; Konya Çatalhöyük’te 8 bin 500 yıl
öncesine ait 42 kromozomlu hexaploid buğday DNA’sına
rastlanmıştır (Akkaya ve Bilgiç, 2000). Bu bulgu ve birikimler ekmeklik buğday tarihçesinin 10 bin yıl öncesine kadar
ulaştığını ortaya koymaktadır. Diğer bir husus ise hexaploid
türlerin binlerce yılın süzgecinden yani tabii seleksiyondan
geçerek saf hat halinde genomlarını sürdürebilmeleri, bizim
günümüzde deneysel ortamda yakalayamadığımız, süper
üstünlükleri arasındadır.
Tahıla Dayalı Beslenme ile alakalı bilgi kirliliği ve Bilimsel Gerçekler
Kardiyolog doktor olan Dr. William DAVİS ve yandaşları
tarafından birkaç yayın ile ileri sürülen “Wheat Belly” (buğday göbeği) ve “Wheat Brain” (buğday beyni) tabirleriyle
ileri sürülen suçlamalar dünya bilim adamlarını ve sektör
temsilcilerini harekete geçirmiştir. Bu konu ile ilgili iddialara kapsamlı ilk cevabı, 2012 de Prof. Dr. Julie Miller
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by TUBITAK (Akkaya and Bilgiç, 2000). This findings and
accumulations point out that the history of bread wheat
dates back to 10 thousand years from now. Another subject is between maintenance of genomes of hexaploid
types in the form of pure line by straining of thousand years, namely selection and their super dominance that we
cannot obtain in experimental environment even today.
Information Pollution Related To Grain-based Nutrition and Scientific Facts
Accusations asserted with “Wheat Belly” and “Wheat
Brain” expressions through some publications by a cardiologist Dr. William DAVIS and his followers have awakened
the world’s scientists and sector representatives. The first
answer to these claims related to this subject was given by
Prof. Dr. Julie Miller JONES in 2012. By handling Dr. DAVIS’s
claims, she clarified the misunderstandings and groundless
claims in “CEREAL FOODS WORLD” which is one of the
most respectful magazines of cereals examining scientifically. She quotes that consuming mostly white and wholewheat bread on condition of staying away from foods such
as high-calorie, sugar, grease and sodium, does not cause
to obesity, diabetes-2, cholesterol, cancer, death and other
diseases, yet there is no huge difference among them, by
giving reference in her study and as the results of 135 studies. However, it is stated that preferring whole-grain and
whole-wheat products will be beneficial in terms of providing metabolic balance much better (Jones, 2012).
Netherlands Maastricht University academic member, doyen scientist Prof. Dr Fred BROUNS who made many studies
on Healthy Food, States that the 45 000 year history of wheat
has been proven, primitive wheats do not have higher nutritional value than the new ones, there is no GDO wheat type
inherited in the market, and consuming whole-wheat bread
has a preventive effect on diabetes, cancer and obesity and
cardiovascular diseases (Anon, 2015; Brouns et al. 2013).
Quality Development Studies and Industrial Expectations
When we check on the wheat need and quality based
on main sectors, it is possible to summarize the demands
as follows.
Bakery Products
It constitutes the most important and common industrial
group. In this group hexaploid wheats with 42 chromosomes
which is the most speculative issue in the recent days have
gained importance. Hexaploid types have a large amount
of genes, very extensive and flexible genomes and possess
ample means in terms of adaptation in breeding studies and
diversity comparing to others. Hexaploid wheat types with
forty two chromosomes have nearly a hundred thousand
genes and five times larger genome size compared to human (Dubcovsky and Dvorak, 2007). For this reason, they
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JONES vermiştir. Dr. DAVİS iddialarını tek tek ele alarak,
yanlış anlama ve yersiz iddiaları, hububatın en saygın
dergilerinde biri olan “CEREAL FOODS WORLD” de tek
tek ele alarak, bilimsel yönden irdeleyip açıklığa kavuşturmuştur. Derlediği çalışmada kaynak vererek 135 adet
çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak, yüksek kalorili, şeker,
yağ ve sodyum gibi gıdalardan uzak durmak şartı ile büyük çoğunlukla beyaz ve kepekli ekmek tüketiminin, obezite, diyabet-2, kolesterol, kanser, ölüm ve diğer rahatsızlıkların açığa çıkmasında, etkili olmadığı, hatta aralarında
önemli bir farklılık görülmediğini aktarmaktadır. Yine de,
metabolik dengenin daha iyi sağlanması bakımından tam
tahıl ve buğday ürünlerinin tercih edilmesinin faydalı olacağı bildirilmektedir (Jones, 2012).
Sağlıklı Gıda üzerine çok sayıda araştırmaları bulunan
Hollanda Maastricht Üniversitesi öğretim üyesi duayen bilim adamı Prof. Dr. Fred BROUNS buğdayın 45 000 yıllık
geçmişinin kanıtlandığını, antik buğdayların yeni olanlara
göre daha üstün besin değerine sahip olmadıklarını, piyasaya intikal etmiş GDO’lu buğday çeşidinin bulunmadığını, tam buğday ekmeği tüketmenin iyi bir anti diyabet, anti
kanser ve anti obezite ve kardiyovasküler hastalıkları önleyici etkisinin bulunduğunu bildirmektedir (Anon, 2015;
Brouns ve ark. 2013).
Kaliteyi Geliştirme Çalışmaları ve Endüstriyel beklentiler
Buğday ihtiyacı ve kalitesine, ana sektörler temelinde
göz attığımızda, oluşan talepleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
Fırın Ürünleri
En önemli ve yaygın endüstri grubunu oluşturur. Bu
grupta, son günlerin en spekülatif konusu olan 42 kromozomlu hexaploid buğdaylar önem kazanmıştır. Hegzaploid türler, diğerlerine göre çok yüksek miktarda gen
sayısına, çok geniş ve esnek genom özelliğine sahip
olup, ıslahta adaptasyon ve çeşitlilik açısından çok geniş
imkânlara sahiptirler. Kırk iki kromozomlu hexaploid buğday türleri yüz bin adede yakın gene ve insana göre 5 kat
daha geniş genom boyutuna sahiptirler (Dubcovsky and
Dvorak, 2007). Bu sebeple, ekmeklik, bisküvilik, nişasta üretimi, kahvaltılık tahıllar ve hatta makarnalık gibi çok
farklı amaçlara uygun çeşitlerin geliştirilmesinde, geniş
varyasyon ve plastizite şansı gösterirler.
Bu grubu yumuşak ve sert buğday ürünleri olarak iki
kısma ayırabiliriz (Elgün, 2010).
1. Sert buğday ürünleri (Tr. aestivum) ekmek ve benzeri
ürünleri kapsar. Özellikle camsılık açısından % 40‘ın üzerinde sertlik derecesi gösterirler. Bu grupta kuvvetli, yani
protein miktar ve kalitesi yüksek, hamur enerjisi ve uzaması iyi olan buğdaylara ihtiyaç yüksektir (Pomeranz, 1988).
Değirmencilerin tercihen beyaz-kuvvetli ekmeklik çeşitlere
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show a wide variety and plasticity chance in developments
of types suitable for different purposes such as bread, biscuit, starch production, breakfast cereals and durum.
We can divide this group into two parts as soft and
hard wheat products (Elgün, 2010).
1. Hard wheat products (Tr. aestivum) includes bread
and similar products. They
show hardness degree over 40% especially in terms
of virtuousness. In this group, the need for strong wheats namely with high protein and quality and good dough
energy and extension is high (Pomeranz, 1988). High demand of millers for preferably white-strong bread types
has accelerated the works on this field. Flour productivity
at high amount with white types, it is possible to produce
whiter flour and bread crumb. White-Strong group has
begun to get the maximum degree in qualification line
with high demands of millers and bakers at wheat standardization with naming as super and prime.
Especially in the USA, cracked wheat (bulghur) is produced from hard bread wheats with the aim of stabilization. They give very dark brown color depending on brown
pigment intensity of bread wheats. Such bulghurs produced in Turkey are marketed as brown village bulghur.
2. Whole-grain and wheat flour and products, must
contain whole scab of grain plus bran containing aleurone
and especially germ parts. In order to extend the shelf life
of flour and flour products, it has been observed that its
germ parts are being removed and send to the market.
It is necessary to stay away from these products whose
shelf life is over 1 year. Whole-wheat flours are not graham
flours. Its germ amount is limited. Additional bran does not
provide benefit, on the contrary, becomes unhealthy by
reducing mineral bio beneficialness and tiring the metabolism. Therefore, whole grain and whole wheat flour products and fermented breads also play a role as the best
companionship of the human metabolism in the aspect of
developed digestion features. For example, when bowel
microflora is upset with excessive white bread consumption, glutamine which is the richest amino acid in the germ,
are used as curative preparate in providing prebiotic balance. Therefore whole-wheat flour cannot exist without
germ (Jones, 2012; Elgün, 2013; Elgün, 2016).
Among whole-wheat products, the aesthetic, appearance and attraction of white bread disappears. Even children
and young people do not like. In order to resolve this, industrial interventions in whole-wheat and grain products
throw off the nutritional balance of the whole-grain flour
and breads. For example, vital gluten addition applied to
produce swelled bread, making the germ completely inactive with thermal interventions can be some examples for
these negativenesses. Remaining amount of gluten may
trigger the intolerance cases (ELGÜN, 2016).
3. Soft wheat products, include especially biscuit, cake
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talebinin yüksekliği bu alandaki çalışmaları hızlandırmıştır.
Beyaz çeşitler ile daha yüksek miktarda un verimi, daha
beyaz un ve ekmek içi elde etmek mümkün olabilmektedir.
Değirmencilerin ve fırıncıların talepleri doğrultusunda Beyaz-Kuvvetli grup, buğday standardizasyonunda, süper ve
prime gibi nitelemelerle en üst dereceyi almaya başlamıştır.
Stabilizasyon amaçlı olarak, özellikle USA’da sert ekmeklik buğdaylardan bulgur üretilmektedir. Ekmeklik buğdayların kahverengi pigment yoğunluğuna bağlı olarak oldukça koyu esmer renk verirler. Türkiye’de üretilen bu tip
bulgurlar esmer köy bulguru diye pazarlanmaktadır.
2. Tam tahıl ve buğday un ve ürünleri, tanenin tüm kabuk
artı alöron içerikli kepek ve özellikle de rüşeym kısımlarını
ihtiva etmelidir. Un ve unlu mamullerin raf ömrünü uzatmak
için rüşeym kısmı ayrılarak piyasaya sürüldüğü de gözlenmekte olup, raf ömrü bir yıla çıkan bu ürünlerden uzak
durulmalıdır. Kepekli unlar da tam buğday unu değildir.
Rüşeym miktarı sınırlıdır. Fazladan katılan kepek ise fayda
vermenin aksine, mineral biyo yararlılığını düşürerek ve metabolizmayı yorarak sağlıklı olmaktan çıkar. Dolayısıyla tam
tahıl ve tam buğday unlu mamul ve fermente ekmekleri de
sindirim özellikleri geliştirilmiş haliyle insan metabolizmasının en büyük dostu niteliğindedir. Mesela, barsak mikroflorasının aşırı beyaz ekmek tüketimi ile bozulduğu durumlarda, rüşeymdeki en zengin amino asit olan glütamin,
prebiyotik dengesini sağlamada tedavi edici preparat olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla rüşeymsiz tam buğday unu
düşünülemez (Jones, 2012; Elgün, 2013; Elgün, 2016).
Tam buğday ürünlerinde, beyaz ekmeğin estetiği, görüntüsü ve cazibesi kalmaz. Hatta çocuklar ve gençler
sevmez. Bunu gidermek için tam buğday ve tahıl ürünlerine yapılan endüstriyel müdahaleler, tam tahıl unu ve
ekmeklerinin besinsel dengesini bozar. Mesela, kabarmış
ekmek elde etmek için uygulanan vital glüten katkısı, rüşeymin ısıl muameleler ile tamamen inaktif hale getirilmesi, bu olumsuzluklara örnek olarak verilebilir. Artan glüten
miktarı, intolerans vakalarını tetikleyebilir (ELGÜN, 2016).
3. Yumuşak buğday ürünleri, özellikle bisküvi, kek ve
kraker grubunu içine alır. Konfeksiyon fırın ürünleri diye adlandırılır. Bu grupta un dışı katkıların miktarı %20’nin üzerinde olup, fırın ürünlerinin tekstür oluşumunda, glütenden
çok, nişasta miktarı ve kalitesi başrolü oynar. Ayrıca, yumuşak buğdaylar nişasta üretiminde de kullanılabilirler.
Ülkemizde üretim ve tüketim ağırlığı, ekmeğe dayalı
olarak sert buğday ürünleri tarafındadır. Dünyanın eğilimi
ise yüksek yatırım gerektirmesine rağmen, kolay üretim
ve tüketim özelliği sebebiyle yumuşak buğday ürünlerine doğru kaymaktadır. Ülkemizdeki trend de bu yöne
dönmektedir. Bu sebeplerle konfeksiyon fırın ürünleri ve
kahvaltılık tahıllar, çeşitlilik ve fonksiyonel açıdan önemli
aşama kaydetmiştir. Bu grupta kolay işlenen hamur yapısı
ve krispi gevrek yapılı son ürün aranır. Aranan tane özellikleri, son üründe istenen özellikleri sağlayacak nişasta
miktarı ve özelikleri, fiziksel yapı ve ilgili kimyasal özellik-
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and cracker group. They are
known as confection bakery products. Extra-flour addition amount is over 20% and starch amount and quality instead of gluten
plays the most important role
in texture occurrence of bakery
products. Soft wheats can also
be used in the starch production.
Production and consumption density in our country is on
the side of hard wheat products
based on the bread. Although it
requires high investment, the tendency of the world is becoming to
be in soft wheat products because of easy production and consumption feature. In our country,
the trend has started to be in that
direction. Because of these reasons, confection bakery products
and breakfast cereals have made an important progress in
terms of diversity and functionality. Easily handled dough
structure and final product with crisp cracker structured are
required in this group. Required grain qualities, starch amount and qualities to fulfill demanded requirements in the final
product are the physical structure and chemical features.
It is especially focused on types with hexaploid, 42 chromosomes, soft character Tr. aestivum and Tr. compactum
(Pyler, 1988; Elgün and Ertugay, 1992). Flexible and rich
genome qualities of bread, namely hexaploid wheats have
potential to fulfill all needs of soft wheat products and give
so much richness and extensiveness to R&D studies.
“Vermicelli” which is our traditional grain product with
the form of eggy pasta and “noodle” which is the far east
product are produced from soft wheat flour and semolina
(Pomeranz, 1988; Pyler, 1988).
Peeled wheat kernels and grits to be produced from especially hard and soft bread wheats and in which sometimes durum wheats are also used, can be produced and
used with the aim of pilav or soup. They are also named as
coarsely ground or keşkek (a dish of mutton or chicken and
coarsely ground wheat) for kernel. Its cooked form is called
as hedik (boiled wheat). Except for hedik, other those brough into the market in cracked and bulghur form are named
as sefer, kitel, and ceriş and bottle bulghur. These products
do not fall into category of bulghur because they are not
stabilized by cooking. These products are similar to farina.
This group can be subjected to superficial stabilization with
superheated steam, instant products can be produced.
These data shows the wideness and diversity of need
extent. It points out that research groups and handling industry sectors executing rehabilitation studies must speed up the R&D studies of soft wheats and their products.
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leridir. Özellikle hexaploid, 42 kromozomlu, yumuşak karakterli Tr. aestivum ve Tr. compactum çeşitleri üzerinde
durulmaktadır (Pyler, 1988; Elgün ve Ertugay, 1992 ). Ekmeklik, yani hexoploid buğdayların geniş, esnek ve zengin genom özellikleri, yumuşak buğday ürünlerinin tüm
ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olup, AR-GE
çalışmalarına oldukça zengin derinlik kazandırmaktadır.
Yumurtalı makarna tipinde olan, geleneksel tahıl ürünümüz
“erişte” ve uzak doğu ürünü “noodle” da yumuşak buğday un
ve irmiğinden üretilmektedir (Pomeranz, 1988; Pyler, 1988).
Özellikle sert ve yumuşak ekmeklik buğdaylardan üretilebilen, bazen durum buğdaylarının da kullanıldığı, soyulmuş buğday tane ve kırmaları da pilav veya çorba amaçlı
üretilip kullanılabilmektedir. Tane olarak yarma veya keşkeklik diye isimlendirilmektedir. Pişirilmişine hedik denir.
Kırılmış ve bulgur boyutunda piyasaya sürülenlerden hedik
hariç, pişirilmeyen diğerleri yerel olarak sefer, kitel, ceriş
ve şişe bulguru diye adlandırılmaktadır. Bu ürünler pişirilerek stabilize edilmediği için bulgur sınıfına girmezler. Farina benzeri ürünlerdir. Bu grup, kızgın buhar ile yüzeysel
sabilizasyona tabi tutulabilir, instant ürünleri elde edilebilir.
Bu veriler, ihtiyaç boyutunun genişliğini ve çeşitliliğini
ortaya koymaktadır. Islah çalışmalarını yürüten araştırma
gruplarının, işleme endüstrisi kesiminin yumuşak buğdaylar ve ürünlerine ait AR-GE çalışmalarını da hızlandırması
gereğini ortaya koymaktadır.
Durum Ürünleri
Bu grupta makarna ve bulgur ürünleri yer almaktadır.
Bazı kahvaltılık tahıl ürünlerinde de kullanım şansına sahiptir. Makarna grubu ürünlerde ana materyal sarı pigmentçe
zengin Tr. durum türü buğdaylardır. Bu grubun kalite ve
çeşit zenginliği ekmeklik gruba göre çok daha düşüktür.
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Durum Products
Pasta and bulghur products are included in this group.
Some breakfast cereals have the opportunity to be used. In
pasta group products, the main material is Tr. durum wheats which are rich in yellow pigments. Quality and breadth
of line of this group is lower than the bread group. These
can roughly be divided into two groups as red-durum and
amber-durum. Attractive, shiny and amber colored pastas
are obtained from amber-durum types which have high
protein amount. With this reason, yellow pigment amount
is the important quality parameter. Our domestic Tr. durum
population types are mostly contained in amber durum
group and they are one of the important gene sources.
However, because of their agricultural features, they cannot deliver required performance. Therefore, they are used
with red durum products which are more productive and
cheap in semolina production by being mixed.
Yellow pigment amount of durum wheats in the breeding studies, lipoxygenase activity lowness, high protein amount and quality are some of required features
(Cubatta, 1988; Pomerans, 1988). Rehabilitation works
continue in this direction.
Tr. durum wheats are used for bulghur production. Wheat qualities required in durum wheats are applied to bulghur.
Color of the bulgur changes depending on the wheat type
used. Amber durum produces shiny amber bulghurs, red durum gives red, hard bread wheats give dark brown bulghur.
Starch, Dextrin and Glucose Production Industry
Starch is commonly used in food and medicine industries
with its naturally gelatinization and stabilization feature. Moreover, many starch-made modified materials and products
are developed every year, these products have a wide utilization area in food, medicine, textile, machine, electronic and
package industries. In starch production, for “A”quality starch
with high productivity are obtained from soft and weak grain
structure, because they can be separated easier than protein
matrix of starch grains. With this aim, works on especially soft
quality and weak Tr. aestivum and Tr. compactum varieties
are being maintained (Elgün and Ertugay, 1995).
A quality starch consists of pure and larger-grained starch
particles. They have much better gelatinization features. It is
the most preferred starch in jelly and milk puddings. It the
most necessary type for baklava producers. However, it is
obtained with the wet milling method which is more exhausting, instead of dry system in which it is obtained from
milled flour by washing. In the dry system, a quality starch
is depressed because of starch damage. B quality starch
contains starch grains which cannot be separated from damaged starch grains and protein matrix. They are generally
utilized in the dextrin-glucose production industry.
Flour and Semolina Grinding Industries
Milling is the intermediary handling step of other hand-
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Bunlar kabaca kırmızı-durum ve kehribar-durum olmak
üzere iki gurupta toplanabilir. Cazip, parlak ve kehribar
renkli makarnalar yüksek protein miktarına sahip kehribardurum çeşitlerinden elde edilir. Bu sebeple, sarı pigment
miktarı önemli kalite parametresidir. Yerli Tr. durum populasyon çeşitlerimiz çoğunlukla amber durum grubunda
olup önemli gen kaynaklarımızdandır. Fakat zirai özellikleri
itibariyle istenilen performansı sağlayamamaktadırlar. Bu
sebeple, irmik üretiminde daha verimli ve ucuza mal olan
kırmızı red durum çeşitleri ile paçal edilerek kullanılırlar.
Islah çalışmalarında, durum buğdaylarının sarı pigment
miktarı, lipoksigenaz aktivitesi düşüklüğü, protein miktar
ve kalitesinin yüksekliği istenilen özelliklerdir (Cubatta,
1988; Pomeranz, 1988)). Islah çalışmaları da bu doğrultuda devam etmektedir.
Bulgur üretimi için de Tr. durum buğdayları kullanılır. Makarnalık buğdaylarda aranılan buğday özellikleri, bulgur için
de geçerlidir. Kullanılan buğday çeşidine göre bulgur rengi
de değişir. Amber durum parlak kehribar, red durum kırmızı, sert ekmeklik buğdaylar koyu kahverengi bulgur verirler.
Nişasta, Dekstrin ve Glikoz Üretim Endüstrisi
Nişasta, doğal haliyle jelatinizasyon ve stabilizasyon özellikleri ile gıda ve ilaç sanayilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, her sene nişasta kaynaklı birçok modifiye malzeme ve ürünler geliştirilmekte, bu ürünler gıda, ilaç, tekstil,
makine, elektronik ve ambalaj sanayilerinde oldukça geniş
kullanım alanı bulmaktadırlar. Nişasta üretiminde, nişasta
tanelerinin protein matriksinden daha kolay ayrılabilmesi
nedeniyle, yumuşak, dönmeli ve zayıf tane yapısında; “A”
kalite nişasta verimi yüksek buğdaylar tercih edilmektedir.
Bu amaçla, özellikle yumuşak karakterli ve zayıf yapıda Tr.
aestivum ve Tr. compactum çeşitleri üzerinde çalışılmalar
sürdürülmektedir (Elgün ve Ertugay, 1995).
A kalite nişasta saf ve daha iri taneli nişasta taneciklerinden oluşur. Çok daha iyi jelatinizasyon özelliklerine sahiptir.
Jöle ve sütlü tatlılarda en çok tercih edilen nişastadır. Baklavacılıkta da en çok aranan nişasta tipidir. Ancak, öğütülmüş
undan yıkanarak elde edilen kuru sistem ile değil, daha zahmetli olan yaş öğütme metodu ile elde edilir. Kuru sistemde
nişasta zedelenmesi sebebiyle A kalite nişasta miktarı düşer.
B kalite nişasta zedelenmiş nişasta tanecikleri ile protein
matriksinden ayrılamayan nişasta taneciklerini içerir. Genellikle dekstrin-glikoz üretim endüstrisinde değerlendirilir.
Un ve İrmik Öğütme Sanayileri
Değirmencilik diğer işleyici sektörlerin ara işleme basamağıdır. İhtisas değirmenleri şeklinde olabileceği gibi, son ürüne
çalışan işletmelere entegre olarak kurulabilirler. Değirmenci
için kaliteli buğday özetle; dolgun, olgun, en az 2 ay dinlenmiş, sağlam ve sağlıklı, temiz ve kaliteli olmalıdır. Bunun için
rutin ve paçal amaçlı test ve analizlere başvurulur. Değirmenci kaliteye iki farklı açıdan bakar (Elgün ve Ertugay, 1992) ;
a. Öğütme kalitesi: Bu özellik, buğdayın son ürün ka-
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ling sectors. It can be both in the form of specialty mills
and be installed integrated with enterprises working to
the final product. A quality wheat for a miller must be
stuffed, ripe, rested for at least 2 months, strong and healthy, clean and quality. Routine and research tests and
analysis are applied for that. Miller evaluates the quality
from two aspects (Elgün and Ertugay, 1992);
a. Milling Quality: This feature refers to white flour productivity at a larger amount with lower energy without
compromising final product quality of the wheat. Wheat
types with low rate of shell in grain, high capacity of shellendosperm decomposition in grinding, white grain and
low degree of hardness are mostly preferred. Grinding
quality has great importance in terms of grinding costs.
In whole wheat production, fine grinding is aimed with
different diagram techniques without separating shell and
germ from endosperm.
b. Final product quality: It is quality for bread, biscuit, pasta etc. which are the final products. In practice, type is chosen by primarily taking protein amount and quality (strength)
and kernel hardness into consideration, then blending cost
is taken into account. Miller takes final product quality into
consideration at first stage. With this regard, the miller must
provide wheats continuously with high milling quality at sufficient amount and quality according to the grinding plan.
Functional Food Industry
This sector which has been developing in the last 30
years is becoming common in especially developed countries. It is based on “true nutrition” term and there is 3
important stages in its historical development:
• 1930 Nutrition Modifications: They are enrichment
and fortification activities in terms of Protein, Vitamin, and
Mineral etc.
• 1970 Diet and Diabetes Production.
• 1990 Functional Foods.
Functional foods are first put on the agenda in Japan
in 1980, then European Union in 1996, and in USA in
1998 officially, and they made related regulations. It has
been brought into the field of interest in our country; its
regulation is being made. Numbers of the sector in 2003
and annual Market share is 30 million dollars and its annual extension rate is about 10%. Genetic engineering
are executing extensive and effective studies under the
name of “nutrigenomic foods”. To brief important headings emphasized in this field (Zelinski et al.1999; Poutanen and Lehtinen, 2008; Ashby, P. 2008; Fogliano et al,
2008; Pena et al. 2008, Scrinis, 2005);
a. Works on developing types with micronutrient elements, especially having richness in iron and zinc and bio
beneficialness,
b. High amount of dietary fiber,
c. High rate of resistant starch,
d. Low glycemic index,
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litesinden taviz vermeksizin, daha düşük enerjiyle, daha
fazla miktarda beyaz un verimini ifade eder. Tanede kabuk oranı düşük, öğütmede kabuk-endosperm ayrışım
kabiliyeti yüksek, beyaz taneli ve sertlik derecesi düşük
buğday çeşitleri daha çok tercih edilir. Öğütme kalitesi
öğütme maliyeti açısından büyük öneme sahiptir.
Tam buğdayın öğütülmesinde daha değişik diyagram
teknikleri ile kabuk ve rüşeymi endospermden ayırmaksızın, ince öğütme amaçlanır.
b. Son ürün kalitesi: Son ürün olan ekmeğe, bisküviye, makarnaya vs. uygunluk kalitesidir. Pratikte, öncelikle protein miktar ve kalitesi (kuvvetlilik) ile tane sertliği
dikkate alınarak çeşit seçimi yapılır, sonra paçal maliyeti
dikkate alınır. Değirmenci ilk aşamada son ürün kalitesini
dikkate alır. Bu çerçeve içinde yüksek öğütme kalitesindeki buğdayları, öğütme planına göre, yeterli miktar ve
kalitede, sürekli olarak temin etmek zorundadır.
Fonksiyonel Gıda Sanayisi
Son 30 yılda gelişen bu sektör, özellikle gelişmiş ülkelerde
hızla yayılmaktadır. “Doğru Beslenme” kavramı üzerine inşa
edilmiş olup, tarihi gelişiminde 3 önemli aşama mevcuttur:
• 1930 Besin Modifikasyonları: Protein, Vitamin, Mineral vs. bakımından zenginleştirme ve fortifikasyon uygulamalarıdır.
• 1970 Diyet ve Diyabetiklerin üretilmesi.
• 1990 Fonksiyonel Gıdalar.
Fonksiyonel gıdaları; ilk defa 1980’de Japonya, daha
sonra 1996’da Avrupa Birliği,1998’de de Amerika Birleşik
Devletleri resmen gündemine aldı ve ilgili mevzuatı geliştirdi. Ülkemizde de, şu anda ilgi alanına girmiş durumda olup, mevzuatı ise oluşturulmaktadır. Sektörün 2003
rakamları ile yıllık Pazar payı 30 milyon dolar olup, yıllık
genişleme hızı %10 civarındadır. Genetik mühendisliği,
“nutrrigenomic foods” adı altında geniş ve etkin çalışmalara imza atmaktadır Bu alanda üzerinde durulan önemli
bbaşlıklar özetlenecek olursa (Zelinski ve ark.1999; Poutanen and Lehtinen, 2008; Ashby, P. 2008; Fogliano ve
ark, 2008; Pena ve ark. 2008, Scrinis, 2005);
a. Mikrobesin elementleri, özellikle demir ve çinkoca
zengin ve bio yararlığı yüksek,
b. Diyet lifi miktarı yüksek,
c. Dirençli nişasta oranı yüksek,
d. Glisemik indeksi düşük,
e. Antioksidan kapasitesi yüksek,
f. Arabinoksilan, fenolik asitler, ferulik asit, lignan, alkilresorsinoller, tokoferoller, steroller, karotenoid (beta karoten) ve flavanoid pigmentler ve folat bakımından zengin,
g. Asparagin miktarı ve Akrilamid oluşturma yeteneği
düşük çeşitlerin geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar
hız kazanmıştır.

KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Buğday kalitesini etkileyen faktörler kabaca iki başlık al-
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e. High capacity of antioxidant,
f. Rich in arabinoxylan, phenolic acids, ferrulic acids,
lignans, alkylresorcinols, tocopherols, sterols, carotenoid
(beta carotene) and flavonoid pigments and float,
g. Aspartic amount and acrylamide creation capability,
has gain acceleration.

FACTORS AFFECTING QUALITY
We can gather factors affecting wheat quality under
two headings (Tekeli, 1964; Elgün and Ertugay, 1992);
1. Genetic Factors
a. Species quality: Wheat species having common
and economic importance, are classified according to
their common usage fields such as Tr. durum (for pastas),
Tr. aestivum (for breads) and Tr. compactum (for biscuits).
b. Varietal quality: Tr. aestivum type has great richness
in terms of variety.
The main factor setting the wheat quality, namely protein amount and quality is genetic; it can be realized only
by variety selection. Therefore genetic potential studies
identified as biological technology are very important
in wheat quality. Development of new varieties having
superior quality and quantity has great importance. In
this regard, synthetic hexaploid wheats emphasized are
handled in the scope of famine relief of future and considered as an important source in terms of productivity
and quality. In studies on hexaploid wheats with today’s
technological opportunities, it is known that pure line hexaploid wheats which are capable of maintaining their feature for a long time without being opened are still not be
produced although much better lines are found (RANA et
al. 2013; Lİ et al. 2014; MIZRAK; 2015).
Using, producing transgenic products and maintaining
R&D studies on them are different concerns. Continuing
R&D studies with recombinant DNA technology at national dimension, it is necessary to provide knowledge
accumulation and be prepared for the future.
2. Environmental factors
a. Ecology: Includes soil and climatic factors. It can be
evaluated as locational effect.
b. Agricultural activities: Includes seed choice, fertilization, irrigation, protection, sowing season and crop alternation etc. Agricultural factors have additionally impacts on
agriculture technologies productivity and quality.
c. Other factors: Includes storage, marketing and
transportation terms, etc.
Genetic potential determines the varietal range in wheat quality. Environment conditions realize the range in
this potential. When genetic and environmental factors
are optimized, it is possible to increase the wheat productivity from 200kg/D up to 1200 kg/D. Protein amount can be increased up to percentages of 18-21% by
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tında toplayabiliriz (Tekeli, 1964; Elgün ve Ertugay, 1992);
1. Genetik Faktörler
a. Tür kalitesi: Yaygın ve ekonomik öneme sahip türler,
Tr. durum (makarnalık), Tr. aestivum (ekmeklik) ve Tr. compactum (bisküvilik ) şeklinde, yaygın olarak kullanıldıkları
alana göre sınıflandırılır.
b. Çeşit kalitesi: Çeşit bakımından Tr. aestivum türü
büyük zenginliğe sahiptir.
Buğday kalitesini, yani protein miktar ve kalitesini tayin
eden temel faktör genetik olup, ancak çeşit seçimi ile gerçekleştirilir. Dolayısıyla buğday kalitesinde, biyolojik teknoloji olarak tanımlanan genetik potansiyel çalışmalarının
önemi çok büyüktür. Üstün nitelik ve niceliğe sahip yeni
çeşitlerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan üzerinde durulan sentetik hegzoploid buğdaylar,
geleceğin açlıkla mücadele kapsamında ele alınmakta,
verim ve kalite açısından önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Bu günün teknolojik imkânları ile hexoploid buğdaylar üzerine yapılan araştırmalarda çok daha iyi özellikte
hatlar görülmesine karşılık, hala bu özelliklerini açılmadan uzun süre koruyabilen saf hat hexaploid buğdayların
elde edilemediği bilinmekte, çalışmalar sürdürülmektedir
(RANA ve ark. 2013; Lİ ve ar. 2014; MIZRAK; 2015).
Transgenik ürünleri kullanmak, üretmek ve üzerinde
AR-GE çalışmalarını sürdürmek farklı iştigal alanlarıdır.
Ulusal boyutta rekombinant DNA teknolojisi ile AR-GE
çalışmalarının sürdürülmesi, bilgi birikiminin sağlanması,
geleceğe hazırlıklı olunması gerekmektedir.
2. Çevresel faktörler
a. Ekoloji: Toprak ve iklim faktörlerini içerir. Lokasyonel
etki olarak değerlendirilir.
b. Zirai uygulamalar: Tohum seçimi, gübreleme, sulama, mücadele, ekim mevsimi ve nöbeti, vs. içine alır.
Zirai faktörler, ilaveten ziraat teknolojileri verim ve kalite
üzerinde önemli etkilere sahiptirler.
c. Diğer faktörler: Muhafaza, pazarlama ve taşıma
şartlarını, vs. içerir.
Buğday kalitesinde, değişim aralığını genetik potansiyel
tayin eder. Çevre şartları ise bu potansiyel içindeki değişimi
gerçekleştirir. Genetik ve çevresel faktörler optimize edildiğinde buğday verimini 200 kg/D’ dan 1200 kg/Da’a kadar
artırmak mümkün olabilmektedir. Protein miktarı genetik potansiyelin izin verdiği en yüksek noktaya kadar, %18-21’lere
kadar çıkarılabilir. Genetik potansiyeli %12 olan bir buğdayın
protein miktarı daha yukarıya çıkarılamaz. Bir düşük proteinli
çeşit kaliteli bir genoma sahip ise, bu kaliteyi % 18 proteine
sahip kalitesiz buğday çeşitleri veremez (Elgün, 1977).

BUĞDAYIN KALİTE TAKDİRİNDE
KULLANILAN PARAMETRELER
Buğdayın kalite takdirinde, ekspertiz ve laboratuvar
kaynaklı olmak üzere iki yönlü değerlendirme yapılır.
Ekolojik ve genetik değerlendirme eksper elemanlar ta-
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the highest rate that genetic potential allows. The protein
amount of a wheat with 12% genetic potential cannot be
increased more. If a variety with low protein amount and
has a high quality genome, low quality wheat variety with
18% protein amount cannot provide a quality more than
that of the wheat variety with 12% protein. (Elgün, 1977).

PARAMETERS USED
IN WHEAT QUALITY RATING
In wheat quality rating, bidirectional evaluation as expertise and laboratory sourced are made. Ecological and
genetic evaluation is made by expert personnels; the
process is completed in a laboratory. Laboratories need
well-educated and equipped personnels. It is possible to
summarize the quality sizes and ascensions as follows;
1. Location (Cultivation place): Wheats with highland
characterization and wheats in transition zones are more
qualified. Even some locations in the same city may show
excellence in quality by forming climate holm. Therefore, miller gives importance in this subject during wheat
supply. In harvest season, they provide material from
hundreds of km by the help of expert personnels.
2. Species and Variety Quality: It is necessary to
choose the species and varieties of them according to
the purpose. Species and varietal genome of the wheat
determines the quality. Industry branch must follow and
obtain wheat varieties by determining suitable for the final product and maintain the blending sustainability. This
issue also requires expertise process. Final quality and
price are determined with the support of routine laboratory. A time of fifteen minutes for routine laboratory implementations is sufficient.
3. Kernel Properties: This stage is provided by quality
control laboratory of the enterprise. Planning for the final
product can be realized by determining of kernel features. It is especially used in creation of blending substructure, grinding control, standardization in the final product,
quality rating and final market investigations. A mill must
have at least following tests and analysis opportunities in
the scope of laboratory:
a. Physical features: Foreign substance, Coarseness
and Homogeneity (grain-size analysis), Hlt weight, thousand kernels weight, Kernel hardness and Color.
b. Chemical features: water, protein and ash.
c. Technological features: protein amount and quality
tests (Glutamatk, Zeleny), Enzymatic activity test, Grinding and Cooking test.
Physical Quality Criteria of Kernel
It is an absolute necessity for especially expertise implementations and routine laboratory. In brief;
• Foreign Substance: Reduces the flour productivity
and quality. Shortens the life of wheat and storage of flour.
Its average amount is 3%. It is not required more than 8%.
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rafından gerçekleştirilir, süreç laboratuvarda tamamlanır.
Laboratuvarlar iyi yetiişmiş ve donanımlı personele ihtiyaç duyarlar. Kalite boyutları ve açılımlarını aşağıdaki gibi
özetlemek mümkündür;
1. Lokasyon (Yetiştirme yeri): Genellikle yüksek yayla
karakterindeki ve geçiş bölgesi buğdayları daha kaliteli
olur. Aynı ilde dahi bazı lokasyonlar iklim adacığı oluşturarak kalite üstünlüğü gösterebilir. Dolayısıyla buğday
tedarikinde değirmenciler bu konuya önem verirler. Hasat
mevsiminde, eksper elemanların yardımı ile yüzlerce km
uzaktan materyal temin ederler.
2. Tür ve Çeşit Kalitesi: Amaca uygun şekilde türün
ve bu türe ait çeşitlerin seçilmesi gerekir. Kaliteyi, çeşidin
tür veya çeşit genomu belirler. Endüstri kolu, son ürüne
uygun çeşitleri daha önceden belirleyip, takip ve temin etmek, paçal sürekliliğini sağlamak zorundadır. Bu konu da
ekspertiz işlem gerektirir. Rutin laboratuar desteği ile nihai
kalite ve fiyat belirlenir. Rutin laboratuvar uygulamaları için
on beş dakikalık bir süre yeterli olmaktadır.
3. Tane Özellikleri: Bu aşama işletmenin kalite kontrol
laboratuvarı tarafından sağlanır. Son ürüne yönelik planlama, tane özelliklerinin belirlenmesi ile geçekleşebilir.
Özellikle paçal alt yapısını oluşturma, öğütmenin kontrolü,
son üründe standardizasyonu ve kalite takdirinde ve nihayet pazar araştırmalarında kullanılır. Bir değirmen, laboratuvar kapsamında en azından aşağıdaki test ve analiz
imkânlarına sahip olması gerekir:
a. Fiziksel özellik: Yabancı madde, İrilik ve Homojenlik
(elekanalizi), Hlt ağırlığı,Bin tane ağırlığı, Tane sertliği ve Renk.
b. Kimyasal özellik: su, protein ve kül.
c. Teknolojik özellik: Protein miktar ve kalite testleri
(Glutamatk, Zeleny), Enzimatik aktivite testi, Öğütme ve
Pişirme testi.
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• Hectoliter Weight: Has a positive impact on the flour
yield Is required over 75 Kg.
• Thousand Kernel Weight: Increases the wheat flour productivity as it increases. It changes between 30-40 grams.
• Kernel Hardness: It can be predicted with glassiness. For the same wheat type, it points out the semolina
productivity, protein amount and quality height.
• Kernel size and homogeneity: coarseness and flour
productivity is direct proportional. Homogeneity makes
grinding easier.
Chemical and Technological Tests in Kernel
This group gives information about wheat strength, dough features and final product quality. Protein amounts
and quality tests and measurement devices of them are;
• Gluten amount (=wet and dry essence) => (Glutamatik)
• Zeleny Sedimentation Value => (Zeleny test device)
• Kneading (Farinograph, consistograph)
• Extension and gas holding => (extensograph, alveograph)
Enzymatic Activity Analysis and Tests
Enzymatic activity can be determined with directly biochemical methods. However an indirect prediction can be
made through other devices available in our laboratories.
1. Direct Tests: They are enzyme activity tests directly made.
2. Indirect Tests:
• Dough Extension (protease activity in extensograph
and alveograph)
• Gel Liquidation (alpha amylase activity in amylograph
and falling number)
• Gas Production: (pressure meter, fermentograph)

CONCLUSION
Our problem of reaching to true information in wheat
production still continues, solutions of these problems
indicate urgency. Those who pollutes the information
environment have dispraised the grain first, then gluten;
afterwards they have attacked against wheat with rich carbon hydrate. They couldn't obtain any result, so they have
charged hexaploid wheats because they are new. History
denies them. They couldn’t dishonor the grain which dates
back to the earliest times of history of humanity and bread
wheats which are given us as heritage from our ancestors
and have 10 thousands years of the history.
Grain and in this scope wheat have an important place
in nutrition policies. Countries producing corn and rice
are being directed at wheat with regard to little water
need, easiness in agriculture and evaluation. Therefore,
wheat is rising to a more important position.
Our friends under our sectoral umbrella have to make the
production at sufficient amount grain for humankind and in
required quality, and to must go on. Consumer and industry
requires quality product. Agricultural technologies have an
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Tanenin Fiziksel Kalite Kriterleri
Özellikle ekspertiz uygulamaları ve rutin laboratuvar için
mutlak gereklidirler. Özetle;
• Yabancı Madde: Un verimi ve kalitesini düşürür. Buğday ve unun depolama ömrünü düşürür. Ortalama miktarı
% 3 tür. % 8 den fazlası istenmez.
• Hektolitre Ağırlığı: Un verimini olumlu etkiler. 76 Kg’ın
üzerinde istenir.
• Bin Tane Ağırlığı: Arttıkça buğdayın un verimi yükselir. 30-40 gram arasında değişir.
• Tane Sertliği: Camsılıkla tahmin edilir. Aynı buğday
çeşidi için, irmik verimi, protein miktarı ve kalitesinin yüksekliğine işaret eder.
• İrilik ve homojenlik: İrilik ile un verimi doğru orantılıdır.
Homojenlik öğütmeyi kolaylaştırır.
Tanede Kimyasal ve Teknolojik Testler
Bu gurup, doğrudan buğdayın kuvvetliliği, hamur özellikleri ve son ürün kalitesine yönelik bilgiler verir. Protein
miktar ve kalite testleri ile bunların ölçüm cihazları;
• Gluten Miktarı ( =Yaş ve kuru öz ) => (Glutamatik)
• Zeleny Sedimantasyon Değeri => (Zeleny test cihazı)
• Yoğurma (Farinograf, Konsistograf)
• Uzama ve Gaz Tutma => (Ekstensograf, Alveograf)
Enzimatik Aktivite Analiz ve Testleri
Enzimetik aktivite, doğrudan biyokimyasal metotlarla direkt olarak tayin edilebilir. Ancak laboratuvarlarımızda mevcut diğer cihazlar ile de indirekt tahminde bulunulabilir.
1. Direk Testler: Doğrudan yapılan enzim aktivite testleridir.
2. İndirek Testler :
• Hamur Uzama (Ekstensograf ve Alveograf ‘ta Proteaz
Aktivitesi)
• Jel sıvılaşma (Amilograf ve Falling Number’da Alfa
Amilaz Aktivitesi)
• Gaz Üretim (presuremeter, fermentograf,)

SONUÇ
Buğday üretiminde, doğru bilgiye erişmedeki problemimiz devam etmekte, sorunların çözümü aciliyet göstermektedir. Bilgi ortamını kirletenler, önce tahıl ve glüteni
kötülediler, sonra karbonhidrat zengini buğdaya hücum
ettiler, tutturamayınca yeni çeşitler diye hexaploid buğdaylara saldırdılar. Tarih onları yalanlıyor. İnsanlık tarihi kadar eski tahılın ve on bin yıllık geçmişi olan, atalarımızdan
miras ekmeklik buğdayların geçmişine leke süremediler.
Tahıl ve bu kapsamda buğdayın beslenme politikalarında önemli yeri vardır. Su ihtiyacının düşüklüğü, tarımı
ve değerlendirilmesinin kolaylığı bakımından, mısır ve çeltik üreten ülkeler de buğdaya yönelmektedir. Dolayısıyla
buğday daha önemli bir konuma yükselmektedir.
Sektörel şemsiyemiz altındaki dostlarımız, insanlığın ihtiyacı kadar ve istenilen kalitede üretimi geçekleştirmek ve
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enough capacity and structures. All the related sectors aiming at providing quality must be aimed at benefiting from
educated personnel, biological, chemical and mechanic
technologies sufficiently and producing and applying new
technologies. Bu using available potential, it is obliged to
determine the needs on a sectoral basis and fulfill demands.
Sectoral diversity entails to increase both production amount and diversity and quality demanded by the consumer.
Therefore, it is necessary to transfer healthy and quality products to the user and consumer by developing
new products productive, in good quality, resistant and
economic ones considering the national and international
trends. We are liable to bring cutting-edge technologies into our country, test them and apply those suitable
ones for our structure. Communication, environment and
population problems of our world increasing day by day
make this obligatory.

yoluna devam etmek zorundadır. Tüketici ve endüstri kaliteli
ürün talep eder. Tarım teknolojileri bu ihtiyacı karşılayacak
yapı ve kabiliyettedir. Kaliteyi sağlamayı hedefleyen tüm ilgili
sektörler, yetişmiş eleman, biyolojik, kimyasal ve mekanik
teknolojilerden yeterince faydalanması ve yeni teknolojilerin
üretim ve uygulamalarını hedeflemelidir. Mevcut potansiyel
kullanılarak, ihtiyaçları sektörel zeminde belirlemek ve talepleri gidermek zorunludur. Sektörel çeşitlilik, bir taraftan üretim miktarının, diğer yandan da tüketicinin talep ettiği çeşitlilik ve kalitenin artırılmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu sebeplerle, ulusal ve uluslararası eğilimler dikkate
alınarak yeni verimli, kaliteli, dayanıklı ve ekonomik çeşitlerin geliştirilerek, sağlıklı ve kaliteli ürünlerin, kullanıcı ve
tüketiciye aktarılması gerekir. En ileri teknolojileri ülkemize
kazandırmak, sınamak ve bünyemize uyanlarını uygulamak
mecburiyetindeyiz. Dünyanın artmaya devam eden iletişim,
çevre ve nüfus problemleri bunu zorunlu kılmaktadır.
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