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EdItOr

EdİtÖr

Dear Readers, 

Miller Magazine has discussed breaking, grinding and 
reduction processes in November issue. Today, the 
basic demand of millers is to process grains efficiently 
while keeping energy consumption of milling machines 
at minimum level at the same time and operating with 
high productivity. This motivates milling machinery pro-
ducers to dive in R&D more and more. Functionality of 
breaking and grinding rolls in a processing plant be-
comes more significant at this point. Rollers that have 
become more and more electronic and were enriched 
with automation technology are now more functional. 
We, as Miller Magazine, placed the article of Sinan 
Aybakar, Member of Board Aybakar Dış Ticaret A.Ş., 
“Grındıng Process: Crushing, Grinding and Reduction”, 
the articles of Yakup Yurt from Entil Endüstri Yatırımları 
ve Tic. A.Ş. “Technological Development Foresights in 
Roller Mill Rolls” and the article of Nicholas Trounce, 
Product Manager Bühler AG “Flexible Milling System for 
Flat Bread and Standard Flour”. You can find the articles 
in our Cover Story. 

Also, we present the interview in Technology Platform 
section, which we made with Or-Taş Değirmen, one of 
the leading technology producers in Turkey. With Samet 
Taşkın, partner of Or-Taş Milling Machine, we talked 
about technological solutions Or-Taş provides to millers, 
innovations they brought to the sector, the company's 
objectives and new machinery they are developing. In 
this issue also, we are sure that the interviews that we 
made with Argentinian Federation of the Milling Industry 
(FAIM) and Benghazi National Milling Company will be 
interesting for you. 

Hope to meet you in another issue… 

Değerli Okurlar, 

Değirmenci Dergisi, Kasım sayısında kırma, öğütme ve 
redüksiyon proseslerini ele aldı. Günümüzde tahılların 
mümkün olan en verimli şekilde işlemden geçirilmesi 
bu esnada da değirmen makinelerinin enerji sarfiyatı-
nın minimum düzeyde kalması ve yüksek randımanla 
iş yapılması değirmencilerin öncelikli isteklerinden. Bu 
da değirmen makineleri üreticilerini daha fazla AR&GE 
çalışmasına yöneltiyor. Kırma ve öğütme valslerinin bir 
tesisteki işlevselliği de işte bu aşamada önem kazanıyor. 
Elektronik bir yapıya bürünen ve otomasyon ile zengin-
leştirilen valsler artık eskisinden daha fonksiyonel. Biz 
de, Değirmenci Dergisi olarak, Aybakar Dış Ticaret A.Ş.  
Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Aybakar’ın “Öğütme Pro-
sesi; Kırma, Öğütme ve Redüksiyon” isimli makalesine, 
Entil Endüstri Yatırımları ve Tic. A. Ş.’den Yakup Yurt’un 
“Vals Silindirlerinde Teknolojik Geliştirme Öngörüleri” ve 
Bühler AG Üretim Müdürü Nicholas Trounce’un “Pide ve 
Standart Un için Esnek Öğütme Sistemi” adlı makalele-
rine yer verdik. Söz konusu makaleleri kapak dosyamız-
da bulabilirsiniz. 

Ayrıca Teknoloji Platformu bölümümüzde Türkiye’nin 
önde gelen teknoloji üreticilerinden Or-taş Değirmen 
ile gerçekleştirdiğimiz röportajımıza yer verdik. Or-Taş 
Değirmen Ortağı Samet Taşkın ile Or-Taş’ın değirmen-
cilere sunduğu teknolojik çözümleri, sektöre kazandır-
dıkları yenilikleri, şirketin hedeflerini ve yeni geliştirdikleri 
makinelerini konuştuk. Röportajımızı derginin ilerleyen 
sayfalarında bulabilirsiniz. Bu sayıda ayrıca Arjantin De-
ğirmencilik Endüstrisi Derneği (FAIM) ve Bingazi Ulusal 
Değirmenleri ile gerçekleştirdiğimiz röportajların da ilgi-
nizi çekeceğinden eminiz. 

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle… 

What is in November issue? Kasım sayısında neler var? 
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Dear Readers, 

Wheat is one of the plants that have been cultivated 
since the beginning of human history. Based on some 
sources, it is estimated that the first wheat cultivation ac-
tivity dates back to Neolithic (New Stone Age) period. Be-
ing an extremely valuable grain for human nutrition, whe-
at is processed into consumer good or in other words it is 
milled; and this enabled the milling activity to start. So, it 
won’t be a mistake to think that the history of milling is as 
old as of wheat. After all, archeological excavations show 
that one of the earliest technologic areas that human be-
ing improved on is milling. 

History of milling can also be divided into different 
periods regarding the processing methods. So far as 
we know, the earliest grain milling activity was grinding 
grains with ground stone or hammering with stone 
mortar.  Hammering and grinding was replaced by sto-
ne mills with circular movement in the course of time. 
Later, certain stone mills called Pompei Mill started to 
be used. 

Milling power received by rolling the stones enabled 
mills to develop around this method. In order to keep 
these stones rolling, firstly, human and animal power and 
then wind and water energy was used. In the 19th cen-
tury, the milling technology mostly depended on water 
and wind energy. In the middle of the 19th century, Hun-
garians developed the milling technic with rolls, which 
based the modern mills today. 

Nearly all of us know this development history of mil-
ling; however what we don’t know or remember is that 
the contribution of every technologic step which is deve-
loped for milling process to the place that human being 
arrived today. Do you know that emerging milling tech-
nologies were also used in mine processing area, which 
is one of the most important factors affecting industry 
revolution as well as other areas?

We call milling as “civilization” due to its long history 
and its contribution to other industries and, of course, 
human development.

This month, I would like to remind that we, as milling in-
dustry, are a part of this civilization which has such a long 
history. We provide service for human being’s most ba-
sic foodstuff, which we need to survive. Therefore, both 
today and future depend on us. It is up to us to develop 
and expand this civilization. 

Hope to meet you in another issue… 

Best regards… 

Değerli okurlar,

Buğday, insanlık tarihinin en eski zamanlarından beri 
yetiştirilen bitkilerden biri. Bazı kaynaklara göre buğdayın 
ilk üretimi Neolithik (Yeni Taş) dönemine kadar uzanıyor. 
İnsan beslenmesi için son derece değerli bir tahıl olan bu 
ürünün tüketilebilecek şekilde işlenmesi ya da bizim de-
yişimizle öğütülmesi ise değirmencilik faaliyetinin başla-
ması anlamına geliyor. Dolayısıyla değirmenciliğin tarihinin 
de neredeyse buğday kadar eskiye dayalı olduğunu dü-
şünmek hata olmaz. Zaten arkeolojik kazılar da, insanoğ-
lunun en erken gelişme gösterdiği teknolojik alanlardan 
birinin değirmencilik olduğunu gösteriyor.

Değirmencilik tarihi de, işleme yöntemine göre kendi içe-
risinde dönemlere ayrılıyor. Bildiğimiz kadarıyla tahılların ta-
rihteki ilk öğütme işlemi, öğütme taşı ve eyer taşı ile yapılan 
ezme işleminden ve içi oyulmuş taş havanlarda (dibek taşı) 
yapılan dövülme işleminden oluşuyordu. Dövme ve ezme 
işleminin yerini zamanla, dairesel dönme hareketine sahip, 
taş el değirmenleri aldı.  Daha sonraları ise Pompei Değir-
meni denilen taş değirmenler kullanılmaya başlandı. 

Taşların döndürülmesi yoluyla sağlanan öğütme gücü, 
değirmenlerin bu metotla gelişmesinin önünü açtı. Bu taş-
ların dönmesini sağlamak için önce insan ve hayvan gücün-
den, daha sonra ise rüzgar ve su enerjisinden yararlanıldı. 
19. yüzyıla gelindiğinde, değirmen teknolojisi büyük ölçüde 
su ve rüzgâr enerjisine bağlıydı. 19. yüzyılın ortalarında ise 
Macarlar tarafından bugünkü modern değirmenlerin esa-
sını teşkil eden valsler arasında öğütme tekniği geliştirildi.

Değirmencilik tarihindeki bu gelişim süreci, hemen hemen 
hepimizin bildiği bir konudur ancak pek bilmediğimiz veya ha-
tırlamadığımız konu ise öğütme işlemi için geliştirilen her tek-
nolojinin, diğer sanayilere, dolayısıyla insanoğlunun bugünkü 
noktaya ulaşmasına sağladığı ciddi katkıdır. Değirmencilik için 
geliştirilen teknolojilerin, diğer birçok alanın yanı sıra sanayi 
devriminin belki de en önemli etkenleri arasında yer alan ma-
denlerin işlenmesinde de kullanıldığını biliyor muyuz? 

Hem köklü geçmişi hem de diğer sanayi kollarının ve 
tabii ki insanoğlunun gelimine sağladığı katkı nedeniyle 
“Değirmen medeniyettir” diyoruz.

Bu ayki yazımda, değirmencilik sektörü olarak böyle bir 
köklü geçmişe sahip bu medeniyetin birer parçası olduğu-
muzu hatırlatmak istedim. Sektör olarak insanlığın devamı 
için gerekli en temel besin kaynağına hizmet ediyoruz. Do-
layısıyla bugün de, gelecek de yine bizlerin ellerine bakıyor. 
Bu medeniyeti geliştirmek ve büyütmek bize bağlı.

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…

Saygılarımla…

MIllINg MEaNs cIvIlIzatION!  
değirmen medeniyettir!

lEadINg artIclE
BaşyazIZübeyde KAVRAZ
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Dear readers of Miller Magazine, 

In this letter, I will share last data of rice and paddy rice 
production in our country, status of Turkey in paddy rice-
rice import and export and targets of the sector with you. 

Paddy rice cultivation in Turkey is continuing by being 
developed and by increasing in the recent years. While 
production of 350 thousand tons and 6.04 tons/hectares 
was obtained in 2000 in cultivated area of 50 thousand 
hectare, production of 880 thousand tons and yield of 
7,35 tons/hectare was obtained in planted area of 120 
thousand hectare in 2012. 

Paddy rice production of 820 thousand tons was real-
ized in area of 115 thousand 856 decares in 2015. Ac-
cording to estimations of our Association, it is estimated 
that rice production of 510 thousand tons will be realized 
in remuneration for paddy rice production of 850 thou-
sand tons in 2016. There is serious increase in paddy rice 
cultivation, production and efficiency. 

There are total 150 paddy rice factories thpaddyout 
Turkey. The sector has direct employment of more than 
10 thousand people as factories and packers.

Current paddy rice processing capacity in Turkey is 
more than enough and factories operate with capacity 
of 40 percent. Capacity increase in paddy rice factories 
in the recent years and the fact that paddy rice customs 
has more advantage in terms of industry decreases rice 
import and directs industrialists towards paddy rice im-
port. For instance, paddy rice import was realized as 
188 thousand 906 tons in 2015. This provides benefit in 
terms of capacity usage and employment to our country. 

Turkey is a paddy rice and rice importer country since 
1984. However, supports given in the recent years and 

Değerli Değirmenci Dergisi okurları, 

Bu yazımda sizlerle ülkemizde pirinç ve çeltik üretiminin 
son verilerini, Türkiye’nin çeltik-pirinç ithalat ve ihracatın-
daki durumunu ve sektörün hedeflerini paylaşacağım.

Türkiye’de çeltik ekimi son yıllarda gelişerek ve artarak 
devam etmektedir. 2000 yılında 58 bin hektar ekili alanda 
350 bin ton üretim ve 6.04 ton/hektar verim elde edilir-
ken, 2012 yılında 120 bin hektar ekili alanda 880 bin ton 
üretim ve 7,35 ton/hektar verim elde edilmiştir.

2015 yılında 115 bin 856 dekar alanda 820 bin ton 
çeltik üretimi gerçekleşmiştir. Derneğimiz tahminleri-
ne göre 2016 yılında 850 bin ton çeltik üretimi karşılığı 
olarak 510 bin ton pirinç üretimi gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Çeltik ekiliş, üretim ve veriminde ciddi bir 
artış söz konusudur.

Türkiye genelinde toplam 150 dolayında çeltik fabrikası 
bulunmaktadır. Fabrikalar ve paketlemeciler olarak sek-
törün 10 bin kişinin üzerinde direkt istihdamı mevcuttur.

Türkiye’de mevcut çeltik işleme kapasitesi ihtiyaçtan 
fazladır ve fabrikalar yüzde 40 kapasite ile çalışmaktadır. 
Son yıllarda çeltik fabrikalarında yaşanan kapasite artışı ve 
çeltik gümrüğünün sanayi açısından daha avantajlı olması, 
pirinç ithalatını azaltmakta ve sanayicileri çeltik ithalatına 
yönlendirmektedir. Örneğin, 2015 yılında çeltik ithalatı 188 
bin 906 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu da kapasite kulla-
nımı ve istihdam açısından ülkemize yarar sağlamaktadır. 

Türkiye, 1984 yılından beri çeltik ve pirinç ithalatçısı 
bir ülkedir. Ancak son yıllarda verilen destekler ve yurt 
dışı fiyatların yüksek seyretmesi, üreticimizi teşvik et-
miş ve alınan ilave tedbirlerle birlikte yerli üretimimiz 
sürekli yükselmiştir. 

2014 yılında 192 bin 768 ton olarak gerçekleşen pirinç 

target of rice sector is to 
become leader in exportation 

Pirinç sektörünün hedefi ihracatta lider olmak

guEst authOr
KONuK yazar

Birol KOCAMAN
Chairman of the Board - Yönetim Kurulu Başkanı 

Rice Millers’ Association  
Pirinç Değirmencileri Derneği
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high foreign prices incited our producer and our local 
production has been continuously increased with pre-
cautions that were taken additionally.  

Rice import, which was realized as 192 thousand 768 
tons in 2014, was decreased to 119 thousand 835 tons 
by being diminished at the rate of 60 percent when com-
pared with a previous year in 2015. 

Jordan, Syria, Belgium, Italia, Israel, Iraq, Lebanon and 
Palestine are among the countries to which we exported 
at the most.

Sustainable production is important in terms of our 
country. Paddy rice production is made in wide areas, 
and is a production type which is subject to a special 
permission. According to implementations issued in our 
country during the past ten years, paddy rice should 
be removed from category of product that is subject to 
a special permission due to legal regulations such as 
Farmer Register System (FRS) record, farmer usage law, 
establishment of water associations and privatization of 
energy. Turkish farmer should decide whether to make 
production with his own will or not. 

Production meets 70-75 percent of need in Turkey, 
and import is made at the rate of 25-30 percent. Be-
sides, Turkey is a country which realizes export, how-
ever, realization of the export is based on import. Inward 
Processing Regime should be revised due to export in 
our close environment and regime should be used better.

Codex, which is applied currently, should be revised 
due to product types that have been developing fast in 
the world or in our country. Researches on codex are 
continuing to be made. Our country needs serious pro-
duction increase. Production increase will prevent for-
eign exchange payments to outside and close current 
deficit, and will provide that our public consumes more 
quality and healthy rice. Export will be provided over our 
own production and foreign exchange income will be in-
creased.

Solution for these problems for more competitive 
structure and production is generally to increase product 
support at the rate of 100 percent due to high cost. Tar-
get of the sector is to become leader in the region about 
export. Strategic purpose of state should be to prevent 
competition and to protect producers and consumers.

ithalatı, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60 azala-
rak 119 bin 835 tona gerilemiştir.

Ürdün, Suriye, Belçika, İtalya, İsrail, Irak, Lübnan, Filis-
tin en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasındadır.

Üretimin sürdürebilir olması ülkemiz açısından önem-
lidir. Çeltik üretimi geniş alanlarda yapılmakta olup, özel 
izine tabi bir üretim çeşididir. Ülkemizde son on yılda çı-

kan uygulamalara göre Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) kaydı, 
çiftçi kullanım yasası, su birliklerinin oluşturulması, baraj 
ve enerjinin özelleştirilmesi gibi yasal düzenlemeler ne-
deniyle çeltiğin özel izine tabi ürün olmaktan çıkarılması 
gerekmektedir. Türk çiftçisi kendi özgür iradesi ile üretim 
yapıp yapmamaya karar verebilmelidir.

Türkiye’de üretim ihtiyacın yüzde 70-75’ini karşılamak-
tadır, yüzde 25-30 oranında ise ithalat yapılmaktadır. Aynı 
zamanda Türkiye ihracat gerçekleştiren bir ülke ancak ih-
racatın gerçekleşmesi ithalata dayalı. Yakın çevremizdeki 
ihracat sebebi ile Dahilde İşleme Rejimi revize edilerek 
rejimin daha iyi kullanılması sağlanmalıdır.

Gerek dünyada, gerek ülkemizde hızla gelişen ürün 
çeşitleri sebebi ile şu anda uygulanmakta olan kodeksin 
revize edilmesi gerekmektedir. Kodeks ile ilgili çalışmalar 
devam etmektedir. Ciddi bir şekilde ülkemizin üretim ar-
tışına ihtiyaç vardır. Üretim artışı dışarıya döviz ödenme-
sini engelleyip cari açığın kapatılmasına yardımcı olacak, 
halkımızın daha kaliteli ve sağlıklı pirinç tüketimini sağla-
yacaktır. İhracat da kendi üretimimiz üzerinden sağlanıp 
döviz geliri yükseltilecektir.

Daha rekabetçi yapı ve üretim için bu sorunlara çözüm 
ise genel olarak yüksek maliyet sebebiyle ürün desteğinin 
yüzde 100 arttırılmasıdır. Sektörün hedefi ihracatta bölge-
de lider olmaktır. Devletin stratejik amacı haksız rekabetin 
önlenmesi ile üretici ve tüketicinin korunması olmalıdır. 
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değirmenciler, Panhandle Milling adı altında birleşiyor

Milling companies merge into Panhandle Milling
..................................................................................................................................

Noted american milling companies New Mexico Milling, specialty grains and specialty Blends are 
merging into a single operating group that will operate as Panhandle Milling.

amerikalı tanınmış değirmenciler New Mexico Milling, specialty grains ve specialty Blendsare, 
Panhandle Milling şirketi olarak faaliyete geçecek tek bir işletme grubu altında birleşiyor.

Filipinler’in Bacarra şehrinde yeni bir pirinç işleme mer-
kezi açıldı. Filipinler Haber Ajansı’nın haberine göre, Ba-
carra Çiftçiler Birliği tarafından işletilen 16 milyon Filipin pe-
zosu değerindeki pirinç işleme merkezinin kuruluşu, eski 
Bakan Proceso Alcala zamanında Tarım Departmanından 
alınan bir hibeyle 2014 yılında onaylanmıştı. Yeni merkez, 
düz platformlu bir kurutucuyla donatılmış durumda; böy-
lece çiftlik sahipleri hasat döneminde ürünlerini kurutmak 
için artık kamu yollarını kullanmaya ihtiyaç duymayacaklar. 

A new rice processing center opens in Bacarra, Phil-
ippines. According to the news of Philippine News 
Agency, operated by the Bacarra farmers association, 
the establishment of the Php 16-million worth RPC has 
been approved in 2014 through a grant from the De-
partment of Agriculture during the time of former Sec-
retary Proceso Alcala. The new center is equipped with 
a flatbed dryer so that the farmer- beneficiaries would 
no longer need to use public roads to dry their produce 
during the peak of harvest season.

Filipinler'de yeni pirinç işleme 
merkezi açılıyor

New rice processing center 
opens in Philippines
.....................................................

a modern rice Processing center is now in full swing operation in Philippines. the new center is 
being operated by Bacarra Farmers association.

Filipinler'de modern bir pirinç işleme merkezi operasyona başladı. yeni merkez Bacarra Çiftçiler 
Birliği tarafından işletiliyor.

Noted milling executives Bryan Ledgerwood, John 
Mason, John Cure and Peter Bisaccia are merging their 
respective companies into a single operating group that 
will operate as Panhandle Mill-
ing. The new family of agricul-
ture businesses will align Pan-
handle Milling, New Mexico 
Milling, Specialty Grains and 
Specialty Blends into one op-
erating unit under the name 
Panhandle Milling. New Mexi-
co Milling is a facility that produces quality flour for torti-
llas, bread, Indian bread and pancake mix. The facility will 

Tanınmış değirmenciler Bryan Ledgerwood, John Mason, 
John Cure ve Peter Bisaccia, ilgili şirketlerini Panhandle Mil-
ling şirketi olarak faaliyete geçecek tek bir işletme grubuyla 

birleştiriyor. Yeni tarım işletme-
si; Panhandle Milling, New Me-
xico Milling, Specialty Grains 
ve Specialty Blends şirketlerini 
Panhandle Milling adı altında 
tek bir işletme birimi olarak 
düzenleyecek. New Mexico 
Milling; tortillalar, ekmek, Hint 

ekmeği ve krep karışımı için kaliteli un üreten bir tesis ola-
rak biliniyor. Tesis, Panhandle Milling şirketi için genişletilmiş 
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help support expanded markets for Panhandle Milling. 
Specialty Grains leverages state-of-the-art cleaning and 
sorting technologies to blend and pack traditional grains, 
organic grains, non-GMO grains and organic ancient 
grains. Specialty Blends is a highly automated mixing/
blend plant that can produce products from pancake mix 
to Chicago-style pizza crust mix, with state-of-the-art 
blenders that can incorporate high concentrations of oils 
and shortenings into any mix recipe.

pazarların desteklenmesine de yardımcı olacak. Specialty 
Grains ise; teknolojik tahılları, organik tahılları, genetiği de-
ğiştirilmemiş tahılları ve organik eski tahılları karıştırmak ve 
ambalajlamak için son temizleme ve ayırma teknolojilerini 
geliştiriyor. Specialty Blends şirketi; yüksek yağ konsant-
rasyonlarını ve herhangi bir karışım tarifindeki yağları birleşti-
rebilen son teknoloji mikserlerle krep karışımından Chicago 
stili pizza hamuruna kadar ürünleri üretebilen yüksek dere-
cede otomatik bir karıştırma/harmanlama tesisi.

g3 opens 
glenlea facility
..............................................................

On October 5, g3 canada limited celebrated the grand opening of g3 glenlea, a high efficiency 
primary elevator in Manitoba, canada.

Canadian grain handler G3 Canada Limited, had 
opened Glenlea facility in January 2016, and marked the 
grand opening celebration on October 5 with G3 cus-
tomers, staff, industry partners and local government of-
ficials. It is the fourth in a string of high-efficiency eleva-
tors opened by G3 since August 2015, complementing 
the rest of G3's footprint in Saskatchewan, Manitoba, 
Ontario and Quebec.

Similar to G3's other new high-efficiency facilities on the 
Prairies, G3 Glenlea features a 134-car loop track capable 
of loading a full unit train while in continuous motion, and 
a high-capacity drag under the driveway enabling farmers 
to unload a super-B in five minutes or less without moving.

"G3 Glenlea is the latest addition to our network, and 
is providing local farmers with a new partner for their 
grain business. We're heavily focused on efficiency 
and on excellent customer service - that means orga-
nized delivery scheduling, little to no lineups, friendly 
service and a well-maintained facility," said Karl Ger-
rand, CEO, G3 Canada Limited. "We believe in deliv-
ering on promises, and are very proud to have com-
pleted another highly efficient grain terminal on time 
and on budget".

Kanadalı tahıl işleyici G3 Canada Limited, 2016 yılının 
Ocak ayında Glenlea tesisini açtı ve 5 Ekim tarihinde, G3 
müşterileri, çalışanları, sanayi ortakları ve yerel yönetim 
çalışanlarıyla açılış törenini gerçekleştirdi. Söz konusu 
depolama tesisi, 2015 yılının Ağustos ayından itibaren, 
G3’ün Saskatchewan, Manitoba, Ontario ve Quebec’de 
açtığı dördüncü elevatör. 

G3’ün diğer yeni ve yüksek verimli tesislerine benzer 
olarak, G3 Glenlea de sürekli hareket halindeki tam bir 
blok yük trenini yükleme kapasitesine sahip olmakla bir-
likte, 134 araç izleme özelliğine ve çiftçilerin süper-B’de 
yükünü boşaltmalarına olanak sağlayan yüksek kapasiteli 
sürüş niteliğine sahip. 

G3 Canada Limited CEO’su Karl Gerrand: "G3 Glenlea, 
zincirimizin son halkasıdır ve yerel çiftçilere tahıl işletmeleri 
için yeni bir ortak sağlıyor. Biz, verimliliğe ve mükemmel 
müşteri hizmetlerine ciddi biçimde odaklanıyoruz. Bu da 
organize teslimat planlaması, az veya hiç sıra olmaması, 
dostça hizmet ve bakımlı bir tesisi ifade ediyor" diye be-
lirtti ve ekledi: "Ürünü söz verdiğimiz şekilde teslim etme-
ye inanıyoruz ve bir başka yüksek verimli tahıl terminalini 
zamanında ve bütçeyle tamamlamış olmaktan gurur du-
yuyoruz." 

g3, glenlea tesisini açıyor

g3 canada limited, 5 Ekim tarihinde Kanada’nın Manitoba eyaletinde, yüksek verimli birincil tahıl 
depolama tesisi g3 glenlea’ın açılışını gerçekleştirdi. 
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grainco, durham’da yeni iki
tesis aldı  

grainco acquired two 
new facilities 
in county durham 
.....................................................

grainco has expanded its operations with the acquisition of new facilities in county durham. the 
acquisition expands the company’s capabilities into the processing of cereal seed.

grainco, durham’da yeni tesisler satın alarak faaliyetlerini artırdı. alım işlemi, firmanın operasyon-
larının tahıl işleme alanında genişlemesini sağladı. 

İngiltere merkezli sanayi, pazarlama, ticaret ve işle-
me firması GrainCo Ltd, Durham’da yeni tesislerin satın 
alınmasıyla faaliyetlerini genişletti. Tahıl pazarlama ve ti-
caret hizmetlerinin yanı sıra tahıl kurutma, depolama ve 
ihracat hizmeti de veren firma, Darlington yakınındaki 
Piercebridge’de, 15 akrelik arazide yer alan iş varlıklarını, 
tesisleri ve ekipmanı satın aldı. Satın alım işlemi, firmanın 
operasyonlarının tahıl işleme alanına yönelik genişleme-
sini sağladı. Söz konusu işlem, Mole Valley çiftçilerinden 
satın alınan ve 40 bin ton tahıl depolama özelliğine sa-
hip Piercebridge tesisleri ile çiftçilere satılan 4 bin ton 
tohumdan fazlasını işleyebilen bir tohum tesisini içeriyor. 
Bu yeni operasyon, GrainCo’nun tohum piyasasındaki 
varlığını genişletiyor; firma artık acente olarak pazar ya 
da doğrudan diğer tohumhaneler için ürün pazarlayan bir 
acente olarak pazardaki varlığını genişletti.  

GrainCo Ltd, the England-based agricultural market-
ing, trading and processing business, has expanded its 
operations with the acquisition of new facilities in County 
Durham. The company, which delivers grain marketing 
and trading services along with operating grain drying, 
storage and export facilities, has purchased business 
assets, premises and equipment on the 15-acre site in 
Piercebridge near Darlington. The acquisition expands its 
capabilities into the processing of cereal seed. Featuring 
storage for 40,000 tonnes of grain, the Piercebridge fa-
cilities, which have been acquired from Mole Valley Farm-
ers and also contains a Seed Plant that can process and 
treat in excess of 4,000 tonnes of seed which is sold 
to farmers. This new operation expands GrainCo’s pres-
ence in the seed market, where it already markets prod-
uct as an agent, or directly for other seed houses.

russia decreases wheat export duty
...........................................................................................................
rusya, buğday ihracat vergisini azaltıyor

The U.S. Department of Agriculture’s (USDA) Foreign 
Agricultural Service (FAS) said Russia temporarily de-
creased its wheat export duty. The temporary export 
duty began on Sept. 23 and will last until July 1, 2018. 
According to the report of USDA, the temporary de-
crease of the export duty on wheat to zero may increase 
exports of Russia’s grain and provide traders more stim-
uli to conclude future contracts on wheat. However, the 
Russian Ministry of Agriculture reports that the export 
duty mechanism will return in case of a force-major situ-
ation, such as the sharp devaluation of the Russian ruble 
and/or a low wheat crop in the future. Wheat producers 
and traders consider this to be a factor that may increase 
risk in the future.

ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA FAS); 
Rusya’nın geçici olarak buğday ihracat vergisini azalttığı-
nı duyurdu. Geçici ihracat vergisinin 23 Eylül'de başladı-
ğı ve 1 Temmuz 2018 tarihine kadar süreceği belirtiliyor. 
USDA raporuna göre, buğdayda ihracat vergisinin geçici 
olarak sıfıra düşürülmesi, Rusya’nın tahıl ihracatını arttıra-
bilir ve tüccarlara buğday konusunda gelecek sözleşme-
leri akdetmek için daha fazla teşvik sağlayabilir. Ancak; 
Rusya Tarım Bakanlığı, ihracat vergisi mekanizmasının, 
Rus rublesinin değerinin keskin bir şekilde düşmesi veya 
gelecekte düşük buğday mahsulü gibi mücbir sebepler 
halinde kaldırılacağını bildiriyor. Buğday üreticileri ve tüc-
carlar bunu gelecekte riski arttırabilecek bir faktör olarak 
göz önünde bulunduruyor.
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New appointments in alapala
alapala’da yeni atamalar
.....................................................

alapala grup which is from leader companies of the world in the field of milling machines has an-
nounced new appointments in group companies. according to press release from company, Mete 
Küçüksolak has been appointed as sales director at alapala Makine and cengiz tiryakioğlu has 
been appointed as sales Manager of depart.

değirmen makineleri alanında dünyanın lider firmalarından alapala, grup şirketlerindeki yeni ata-
maları duyurdu. Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, alapala Makina’nın satış direktörlüğü 
görevine Mete Küçüksolak; depart’ın satış Müdürlüğü görevine ise cengiz tiryakioğlu getirildi.

Alapala Grup which is from leader companies of the 
World in the field of milling machines has announced that 
Mete Küçüksolak has been appointed as Sales Director 
at Alapala Makine and Cengiz Tiryakioğlu has been ap-
pointed as Sales Manager of Depart.

Alapala Makina shall increase its growth acceleration in 
the entire world with Küçüksolak’s appointment as Sales 
Director of Alapala Makina. Alapala establishing turnkey 
mill factories in more than 100 countries, shall continue 
to undertake new projects. Mete Küçüksolak, new Sales 
Director of Alapala Makina said: “We shall proceed our 
way as Alapala Makina by strengthening our position in 
our sector in Turkey and in the world. We shall add new 
ones to hundreds of our turnkey factory references in 
more than 100 countries in 4 continents”. 

Depart introduces common use spare parts in milling 
machines with Alapala quality, assurance and speed. 
Depart shall catch the target to be supply source of all 
customers in Turkey and in the world faster with Cengiz 
Tiryakioğlu. Cengiz Tiryakioğlu stated that Depart became 
a condition that it can export to 35 countries in its first year 
and said: “We present all spare parts needed by milling 
facilities at each demanded capacity in the fastest and the 
most economical way. We shall increase number of the 
companies that we reached in Turkey and in the world”. 

WHO IS METE KÜÇÜKSOLAK?
Mete Küçüksolak who 

was graduated from In-
dustrial Engineering De-
partment in Istanbul Tech-
nical University completed 
his graduate education 
with engineering manage-
ment program in the field 
of industrial engineering 
in Istanbul Technical Uni-
versity. In the forthcoming 
years he completed MBA 
program in Sabancı Uni-

Dünyanın lider değirmen teknolojileri üreticilerinden 
Alapala, grup şirketlerinden Alapala Makina’nın Satış Di-
rektörlüğü görevine Mete Küçüksolak’ın; Depart’ın Satış 
Müdürlüğü görevine ise Cengiz Tiryakioğlu’nun getirildi-
ğini duyurdu.

Alapala Makine, Satış Direktörlüğü görevine 
Küçüksolak’ın atanmasıyla tüm dünyada büyüme ivmesi-
ni artırmayı planlıyor. 100’den fazla ülkede anahtar teslimi 
değirmen fabrikaları kuran Alapala, yeni projeler üstlen-
meye devam edecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Alapala Makina’nın yeni Satış Direktörü Küçüksolak, “Ala-
pala Makina olarak sektörümüzde Türkiye ve dünyadaki 
konumumuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. 
4 kıtada 100’den fazla ülkede yüzlerce anahtar teslimi 
fabrika referansımıza yenilerini ekleyeceğiz.” dedi.

Alapala bünyesindeki Depart, değirmen makinelerinde-
ki ortak kullanılan parçaları Alapala kalitesi, güvencesi ve 
hızıyla sunuyor. Depart, Cengiz Tiryakioğlu ile Türkiye ve 
dünyadaki tüm müşterilerin tedarik kaynağı olma hedefini 
daha hızlı yakalayacak. Cengiz Tiryakioğlu, Depart’ın ilk 
yılında 35 ülkeye ihracat yapabilir hale geldiğini belirte-
rek, “İstenilen her kapasitede tesisler için değirmenciliğin 
ihtiyaç duyduğu tüm yedek parçaları en hızlı ve ekonomik 
şekilde sunuyoruz. Türkiye ve dünyada ulaştığımız şirket 
sayısını daha da artıracağız” dedi. 

METE KÜÇÜKSOLAK KİMDİR?
İstanbul Teknik Üniver-

sitesi’nin Endüstri Mü-
hendisliği bölümünden 
mezun olan Mete Küçük-
solak, Yüksek Lisans eği-
timini yine İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde Endüst-
ri Mühendisliği alanın-
da, Mühendislik Yönetim 
Programı ile tamamladı. 
İlerleyen yıllarda; Saban-
cı Üniversitesi’nde MBA 
Programı’nı bitirdi. İş yaşa-
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versity. In his business life; he worked as field operation 
manager, dealer development manager bound to general 
director, export manager and domestic and abroad sales 
director bound to general director respectively. 

WHO IS CENGIZ TIRYAKIOĞLU?
Cengiz Tiryakioğlu who 

is graduated from Econo-
my department of Marmara 
University began his busi-
ness life as spare part chief 
in Hyundai Assan. Then he 
worked as after sales ser-
vices director in Bayraktar 
Holding. Then Tiryakioğlu 
who was trademark direc-
tor in Isotlar Group worked 
as general director in Mer-
sa Otomotiv. 

mında sırasıyla Saha Operasyon Müdürü, Genel Müdüre 
Bağlı Bayi Geliştirme Müdürü, İhracat Müdürü ve Genel 
Müdüre Bağlı Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlardan Sorumlu Satış 
Müdürü olarak görev aldı.

CENGİZ TİRYAKİOĞLU KİMDİR?
Marmara Üniversitesi 

Ekonomi bölümü mezunu 
olan Cengiz Tiryakioğlu, iş 
hayatına Hyundai Assan’da 
Yedek Parça Şefi olarak 
başladı. Ardından Bayraktar 
Holding’de Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü olarak 
görev aldı. Daha sonra İsot-
lar Grup’ta Marka Direktö-
rü olan Tiryakioğlu, Mersa 
Otomotiv’de de Genel Mü-
dür olarak görev yapmıştı.

a group of cuban flour millers visited Kansas Wheat commission to experience Kansas farming 
and its wheat industry.

Bir grup Kübalı un değirmencisi, Kansas’ın tarım yöntemleri ve buğday endüstrisi konusunda 
deneyim kazanmak için Kansas Buğday Komisyonu'nu ziyaret etti.

Kansas Wheat Commission hosted an information ex-
change event with Cuban flour millers on the last week of 
September. With this visit, Cuban millers will have chance 
to experience Kansas farming and its wheat industry first-
hand. The millers represent two of the six flour mills in Cuba. 
The trip included a visit to Kansas Wheat Commissioner Jay 
Armstrong’s farm, opportunities 
to discuss crop quality in the state 
with USDA and Kansas Wheat 
representatives, as well as tours 
of the Kansas Wheat Innovation 
Center, the IGP Institute, the Hal 
Ross Flour Mill and the Kansas 
Grain Inspection Service.

Jay Armstrong, past chair-
man of the Kansas Wheat 
Commission said “Despite 
many difficulties associated 
with the U.S. trading with Cuba, it is apparent that we 
have a major transportation and logistical advantage in 
shipping, given Cuba’s proximity to the United States. A 
level playing field with Canada and Europe is critical for 
U.S. wheat farmers to fully realize their export potential 
to Cuba. Kansas wheat farmers support ending the em-
bargo entirely.” 

Kansas Buğday Komisyonu, Eylül ayının son haftasından 
sonra bilgi alışverişi için Kübalı un değirmencileriyle bilgi alış-
verişine ev sahipliği yaptı. Bu ziyaretle, Kübalı değirmenciler 
birinci ağızdan Kansas’ın tarım teknikleri ve buğday endüst-
risi hakkında deneyim kazanma şansına sahip oldular. Değir-
menciler, Küba’daki altı un değirmeninin ikisini temsil ediyor-

du. Gezi; Kansas Buğday Komisyonu 
Üyesi Jay Armstrong’un çiftliğine ya-
pılan bir ziyareti, USDA ve Kansas 
Buğday temsilcileriyle eyaletteki mah-
sul kalitesini tartışma fırsatlarını ve 
Kansas Buğday Yenilik Merkezi, IGP 
Enstitüsü, Hal Ross Un Değirmeni ve 
Kansas Tahıl Denetim Hizmeti turlarını 
da içeriyordu. 

Kansas Buğday Komisyonu'nun 
eski Başkanı Jay Armstrong: “Küba 
ve ABD arasındaki ticari ilişkilerle ilgili 

birçok zorluğa rağmen, Küba’nın Amerika Birleşik Devletleri'ne 
yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda, temel bir taşımacılı-
ğa ve sevkiyatta lojistik avantaja sahip olduğumuz açıktır. Ka-
nada ve Avrupa’ya eşit fırsat vermek, ABD’li buğday üreticileri, 
Küba’ya ihracat potansiyelini tam olarak gerçekleştirmeleri için 
kritiktir. Kansas Buğday’ın çiftçileri ambargonun tam olarak 
sona ermesini destekliyorlar” diye belirtti.

cuban flour millers visited Kansas farmers
.............................................................................................................................
Kübalı değirmenciler Kansaslı çiftçileri ziyaret etti 
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the North dakota Mill & Elevator increased its milling capacity by 30% with the completion of its 
new wheat flour milling unit in North dakota, usa. 

the North dakota Mill & Elevator; aBd’nin Kuzey dakota eyaletindeki yeni buğday unu öğütme 
biriminin tamamlanmasıyla öğütme kapasitesini yüzde 30 oranında artırdı. 

The North Dakota Mill & Elevator; ABD’nin Kuzey Da-
kota eyaletinde yeni bir un öğütme birimini tamamladı. 
The North Dakota Mill, gerçekleştirdiği 27 milyon dolar-
lık genişlemeyle, toplam öğütme kapasitesini yüzde 30 
oranında arttırdı. Genişleme, tesisin, bir buğday unu de-
ğirmenindeki en büyük birim ve ABD’deki en büyük ye-
dinci değirmen firması olmasını sağlıyor. Değirmen aynı 
zamanda organik buğday ürünlerini işlemek için organik 
sertifikasyonuna da sahip. North Dakota Industrial Com-
mission: “Bu genişleme, ülke çapında satılan üst kaliteli 
una, burada, Kuzey Dakota’da işlenmek üzere yıllık 7,5 
milyon kile buğday eklenmesini sağlayacak” diye belirtti 
ve ekledi: “Değirmen, North Dakota Mill'in bölgeye top-
lam ekonomik etkisini yılda 150 milyon dolar artıracak.” 

The North Dakota Mill & Elevator completed its new 
wheat flour milling unit in North Dakota, U.S. With the 
$27 million expansion, North Dakota Mill has increased 
its total milling capacity by 30%. The expansion makes 
it the largest single site in a wheat flour mill and the 
seventh largest milling company in the United States. 
The mill also has an organic certification for processing 
organic wheat products. 

“This expansion will allow for an additional 7.5 million 
bushels of spring wheat per year to be processed here in 
North Dakota into top quality flour sold across the coun-
try,” the North Dakota Industrial Commission said. “The 
G Mill will increase the North Dakota Mill’s total economic 
impact to the region by over $150 million per year.”

the North dakota Mill 
kapasitesini %30 oranında 
artırdı 

the North dakota Mill  
expanded capacity  
by 30% 
.....................................................

türkiye'nin un ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştiren Erişler gıda, 'Eriş un' ile ulusal marketlere 
girecek. ayrıca firma 'Nudo' markası için Endonezya'da yaptığı üretimi türkiye'ye taşımaya hazır-
lanıyor.

Erişler, un ve noodle’da yeni planlarını açıkladı

Türkiye'nin un ihracatının yüzde 10'unu tek başına 
gerçekleştiren ve 90 milyon doları aşan ihracat rakamı 
ile günlük 2 bin 300 ton buğday kırım kapasitesine sa-

Erişler Gıda, which realizes 10 percent of flour export 
of Turkey itself and which has capacity of wheat harvest-
ing of 2 thousand 300 tons per day with export figure ex-

Erişler explained its new plans on flour and noodle
..........................................................................................................................

Erişler gıda, which realized 10 percent of floor export of turkey, shall enter into national markets 
with 'Eriş un'. Besides, the company is preparing to carry production it makes in Indonesia for 
'Nudo' brand to turkey.
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Eskişehir Pancar Kooperatifi, Bursa'nın yenişehir ilçesine 3 bin 200 ton kapasiteli buğday depolama 
tesisi kurdu.

Bursa’ya 3 bin tonluk depolama tesisi

Eskişehir Pancar Kooperatifi, 1 milyon 150 bin liralık ya-
tırımla Bursa’nın Yenişehir ilçesine 3 bin 200 tonluk buğday 
depolama tesisi kurdu. Yenişehir'de 13 bin kooperatif üye-
sinin bulunduğunu söyleyen Eskişehir Pancar Kooperatifi 

Yönetim Kurulu üyelerinden 
Sadi Aktaş, alışveriş yapan 
üyelerden borç karşılığı buğ-
day alımı yaptıklarını belirtti. 
Aktaş, Yenişehir'deki arsaya 
sadece borçludan değil, çift-
çiden de buğday almak için 1 
milyon 150 bin liralık bir yatı-
rım yaparak 3 bin 200 tonluk 
buğday depolama tesisi kur-
duklarını açıkladı. 

Aktaş, buğday silolarına, 
2017 yılında Yenişehir ve İne-
göl'deki çiftçilerden buğday 
alımı yapılacağını belirtti.

Beet Cooperative of Eskişehir established a storage fa-
cility with a capacity of 3 thousand 200 tons in district 
of Yenişehir of Bursa with an investment of 1 million 150 
thousand liras. Sadi Aktaş, who is one of the members 
of the Board of Beet Cooperative of 
Eskişehir, stating that there are 13 
thousand active cooperative members 
in Yenişehir, said that they make wheat 
purchase against debt from members 
doing shopping. Aktaş stated that 
they established wheat storage facil-
ity in land of Yenişehir with a capacity 
of 3 thousand 200 tons by making an 
investment of 1 million 150 thousand 
liras to purchase wheat not only from 
debtor but also from farmer. 

Aktaş stated that they shall make 
purchase to wheat silos from the farm-
ers in Yenişehir and Inegöl, in 2017. 

storage facility of 3 thousand tons for Bursa
..........................................................................................................

Beet cooperative of Eskişehir established a storage facility with a capacity of 3 thousand 200 tons 
in district of yenişehir of Bursa.

hip Erişler Gıda, 'Eriş 
Un' markasıyla ulusal 
marketlere girmeye ha-
zırlanıyor. Grup ayrıca 
Endonezya'daki noodle 
üretim tesisini Türkiye'ye 
taşımayı planlıyor. 

İstanbul’daki tüm fı-
rınlara un gönderdik-
lerini söyleyen Erişler 
Gıda Perakende Grubu 
Genel Müdürü Abdul-
lah Eriş, Türkiye'de un 
ihracatında ilk 3 şirket-
ten biri olduklarını ve 
çok yakında ‘Eriş Un’ 

ile raflarda olacaklarını açıkladı. Türkiye'de 2015 yılında 
2 milyon 800 ton un ihracatı yapıldığını söyleyen Eriş, 
bu yıl 3 milyon tonun üzerine çıkılacağını tahmin ettikle-
rini ifade etti. Şirket olarak 2016 yılının ilk yedi ayında, 
bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 30'luk bir büyüme 
yakaladıklarını belirten Abdullah Eriş, “Yeni bir rekor kı-
rılmasını bekliyoruz” dedi.

ceeding 90 million dollars, 
is preparing to enter into 
national markets with 'Eriş 
Un' brand. Besides, group 
is planning to carry noodle 
production facility in Indo-
nesia to Turkey. 

Abdullah Eriş, who is 
General Manager of Erişler 
Food Retail Group, stating 
that they send flour to all 
bakeshops in Istanbul, said 
that they are one of the first 
3 companies in flour export 
in Turkey and that they will 
be in shelves with ‘Eriş Un’ 
very soon. Eriş, stating that flour export of 2 million 800 tons 
was made in 2015, in Turkey, said that they expect that 
there shall be more than 3 million tons this year. Abdullah 
Eriş, stating that as a Company they had a growth of 30 
percent in export when compared with a previous year in 
the first seven months of 2016, said that “We are waiting for 
a new record breaking”. 
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Olam, dünyayı değiştirecek 
bilim araştırmasını arıyor 

Olam looks 
for science research
to change the world
..................................................................

Olam International is looking for potentially ground-breaking scientific research into food security 
which could revolutionize the agricultural industry. Entries are now open for the second global 
Olam Prize for Innovation in Food security (Olam Prize) with us$50,000 of funding for the winner.

Olam International, tarımda devrim yaratacak, gıda güvenliğinde çığır açacak bilimsel bir araştırma 
arıyor. Olam’ın 2. gıda güvenliği İnovasyon Ödülü (Olam Ödülü) için başvurular başladı; kazanan 50 
bin amerikan doları ile ödüllendirilecek. 

Lider global tarım işletmesi Olam International ve 
bilimsel ortağı Agropolis Fondation tarafından 2014 
yılında başlatılan Olam Ödülü, gıdanın ulaşılabilirliği, 
satın alınabilirliği ve yeterliliği konusunda potansiyel 
etki yaratabilecek, yenilikçi bir bilimsel araştırma pro-
jesi arıyor. 2016/2017 yılının kazanan araştırma proje-
si, gelişimin daha fazla desteklenmesi amacıyla 50 bin 
Amerikan doları değerindeki fona sahip olacak. Ödül 
sahipleri, Olam ile çalışma fırsatı bulabilecek ve firma, 
70 ülkede 47 ürününü içeren tarımsal tedarik zincirin-
deki uzmanlığıyla, söz konusu inovasyon için pratik 
uygulamalar geliştirebilecek.  Olam Ödülü, 12 uzman-
dan oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirile-
cek ve “Tarım ve Gıda için Uluslararası Agropolis Louis 
Malassis Bilimsel Ödülleri” ile birlikte verilecek. Baş-
vurular için ise son gün 25 Ocak 2017.  

2015 yılında Olam Uluslararası Gıda Güvenliği İno-
vasyon Ödülü kazananı olan SRI Uluslararası Ağ ve 
Kaynakları Merkezi (SRI-Pirinç); Pirinç Yoğunlaştırma 
Sistemi (SRI) konusundaki çalışmaları ile ödüllendiril-
mişti. Söz konusu çalışma, çeltiğin verimliliğini, suyun 
muhafazasını, geçim kaynaklarını, toprak sağlığını ve 
mahsulün iklim şiddetine direncini geliştirerek ezber 
bozan bir yenilik geliştirmişti. 

First launched by leading global agri-business Olam 
International with respected scientific partner, Agropolis 
Fondation, in 2014, the Olam Prize recognizes an in-
novative scientific research project for its potential im-
pact on the availability, affordability, accessibility and 
adequacy of food. The winning research project for the 
2016/2017 edition will receive US$50,000 unrestricted 
funding to support its further development. The laure-
ates may also have the opportunity to work with Olam 
to develop the practical application of their innova-
tion with the company’s expertise in agricultural sup-
ply chains spanning 47 products in 70 countries. The 
Olam Prize will be judged by an independent jury of 12 
experts and awarded in conjunction with the Agropolis 
Louis Malassis International Scientific Prizes for Agricul-
ture and Food. The deadline for applications submis-
sion is 25 January 2017. 

Winner of the inaugural Olam International Prize for In-
novation in Food Security in 2015, SRI International Net-
work and Resources Center (SRI-Rice) was rewarded 
for its work on the System of Rice Intensification (SRI), 
a game-changing innovation that enhances productivity 
of rice paddy, water conservation, livelihoods, soil health, 
and crop resilience to climate stress.
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Perten Instruments'ın DA 7300 HLD In-line NIR sistemi, 
un, tahıl, odun talaşı, plastik ve kimyasallar dahil olmak 
üzere yanıcı tozları içeren çevrelerde kullanım için sertifika 
aldı. Sistem; Intertek Group plc, ELT Listing Branch (Lis-
teleme Şubesi), Ekipman Tasarımı İnceleme Bölümünden 
ABD için NFPA STD 496 & UL STD 913, 508A, 698A & 
61010-1’e uygun olduğu konusunda sertifika aldı. Cihaz 
aynı zamanda Kanada için CSA STD C22.2 No. 157, 14 
& 61010-1 için de onaylıdır. Onaylar, cihazın Sınıf II Bölüm 
1 F & G grubu gibi tehlikeli yerlerde kurulabileceği ve kul-
lanılabileceği anlamına geliyor. 

Perten Instruments, Inc. şirketinin Genel Müdürü Terry 
Allen, konu hakkında şunları söyledi: "Bu onayı aldığımız 
için çok heyecanlıyız. Bu onay, müşterilere cihazları reka-
bet ortamlarına koymaları için birçok fırsat sunuyor. Tasa-
rım onayı, aynı zamanda on-line/tek sıra NIR ürünlerimizde 
mükemmeliyet konusundaki taahhüdümüzü gösteriyor."

 DA 7300 HLD In-line NIR system of Perten Instru-
ments received approval for use in environments contain-
ing combustible dusts, including flour, grain, wood flour, 
plastic and chemicals. The system received certification 
from Intertek Group plc, ELT Listing Branch, Equipment 
Design Review Section that it conforms to NFPA STD 
496 & UL STD 913, 508A, 698A & 61010-1 for the U.S. 
The instrument is also certified to CSA STD C22.2 Nos. 
157, 14 & 61010-1 for Canada. The approvals mean that 
the instrument may be installed and used in Class II Divi-
sion 1 Group F & G hazardous locations.

"We are very excited to receive this approval,” said Ter-
ry Allen, general manager of Perten Instruments, Inc. “It 
opens many opportunities for customers to place instru-
ments in challenging environments. The design approval 
further demonstrates our on-going commitment to excel-
lence with our on-line/in-line NIR products."

Perten NIr sistemi, yanıcı toz ortamı için onay aldı 

Perten NIr system approved 
for combustible dust environments
.....................................................

Perten’s da 7300 hld In-line NIr system has received certification for use in environments con-
taining combustible dusts, including flour, grain, wood flour, plastic and chemicals.

Perten’in da 7300 hld In-line NIr sistemi; un, tahıl, odun talaşı, plastik ve kimyasallar da dahil 
olmak üzere yanıcı tozları içeren ortamlarda kullanım için sertifikasyon aldı.

Bulguru tüm dünya 
tanımaya başladı

the world has begun 
to recognize bulgur
.........................................................

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohum ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 
yapılan tanıtım çalışmalarının sonuç verdiğini belirterek, bul-
gurun, dünya ülkelerinin de kullandığı tahıllar arasına girdi-
ğini söyledi. Bulgurun artık sadece Türkiye'de tüketilen bir 
tahıl olmaktan çıktığını söyleyen Altunkaya, farklı kıtalarda 
113 ülkeye bulgur sattıklarını belirtti

Southeastern Anatolia Cereals Pulses Oil Seeds and 
Products Exporters Union Chairman Mahsum Altunkaya,by 
stating that the promotional activities resulted, said that 
the bulgur is among the cereals also used by the world 
countries. Altunkaya saying that Bulgur are now not just a 
grain consumed in Turkey noted they have sold the bulgur 
to 113 countries on different continents.

southeastern anatolia cereals Pulses Oil seeds and Products Exporters union chairman Mahsum 
altunkaya said that the bulgur is among the cereals also used by the world countries.
güneydoğu anadolu hububat, Bakliyat, yağlı tohum ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mah-
sum altunkaya, bulgurun dünya ülkelerinin de kullandığı tahıllar arasında yer aldığını söyledi.
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Bakliyatçılardan 1,5 milyar 
dolarlık ihracat

1.5 billion dollar export 
from pulses producers
.........................................................

the President of southeastern anatolia cereals, Pulses, Oil seeds and Products Exporters union  
Mahsum altunkaya said that 1 billion 536 million 605 thousand dollars of cereal, pulse, oilseed and 
product export was carried out in January-september period of 2016.
güneydoğu anadolu hububat, Bakliyat, yağlı tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Mahsum altunkaya, 2016’nın Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 536 milyon 605 bin dolarlık hububat, 
bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altun-
kaya, 2016’nın Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 536 mil-
yon 605 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve 
mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Güneydoğu 
bölgelerinin makarna ve buğday unu üretiminde önemli 
bir kapasiteye sahip olduğunu belirten Altunkaya, bunun 
da ihracata yansıdığını ve ihraç edilen ürün grupları içe-
risinde en fazla payı 406 milyon 960 bin dolarla buğday 
ununun aldığını söyledi.

Bitkisel yağ ihracatının 295 milyon 787 bin dolarla ih-
racatta ikinci sırada yer aldığını ifade eden Altunkaya, bu 
ürünü 209 milyon 274 bin dolarla makarnanın izlediği-
ni kaydetti. Altunkaya, Güneydoğu’dan gerçekleştirilen 
hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatın-
da ilk sırayı Ortadoğu ülkelerinin aldığını belirterek, “Bu 
bölgeye 1 milyar 115 milyon 609 bin dolarlık satış ya-
pıldı. İhracatın en fazla yapıldığı ikinci bölge 286 milyon 
376 bin dolarla Afrika ülkeleri oldu, üçüncü sırada ise 
20 milyon 743 bin dolarla Asya ve Okyanusya ülkeleri 
bulunuyor” dedi. 

Bölgelerarası ihracatta en fazla payın Ortadoğu ülke-
lerinin aldığına ancak Avrupa ve Amerika ülkelerinin ih-
racatta istenilen seviyede olmadığına değinen Altunkaya, 
bu bölgelere satışın artırılması için çalışma başlatılacağını 
kaydetti. 

İhracata ülke dağılımına göre bakıldığında da Irak’ın 
864 milyon 890 bin dolarla ilk sırada olduğunu hatırlatan 
Altunkaya, bu ülkeyi 141 milyon 82 bin dolarla Suriye’nin, 
94 milyon 92 bin dolarla da Sudan’ın izlediğini söyledi. 

Southeastern Anatolia Cereals, Pulses, Oil Seeds and 
Products Exporters Union Chairman Altunkaya said that 1 
billion 536 million 605 thousand dollars of cereal, pulse, oil-
seed and product export was carried out in January-Sep-
tember period of 2016. Saying that the Southeast regions 
have a significant capacity in the pasta and wheat flour pro-
duction, Altunkaya noted that it also reflected to the export 
and the wheat flour took the maximum share with 406 million 
960 thounsand dollars among the exported product groups.

Stating that the vegetable oil exports is in second place 
with 295 million 787 thousand dollars, Altunkaya noted 
that the pasta follows it with 209 million 274 thousand 
dollars. Altunkaya by stating that the Middle East coun-
tries take the first place and cereals, pulses, oilseeds and 
products fro the Southeast said that ''1 billion 115 million 
609 thousand dollars of sales was made to this region, 
the second region performed the most export was Afri-
can countries with 286 million 376 thousand dollars, the 
third place was of Asian and Oceania countries with 20 
million 743 thousand dollars. 

Stating that the largest share is of the Middle Eastern 
countries in the interregional export, however European 
and American countries are not at the desired level for 
the export, Altunkaya noted that a study will be started 
so as to increase the sales to these regions. 

He recalled that Iraq is the first with 864 million 890 
thousand dollars when looking at the exports according 
to the country distribution, this country are followed by 
Syria with 141 million 82 thousand dollars and Sudan 
also with 94 million 92 thousand dollars. 



November • Kasım 2016 35

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ



36 November • Kasım 2016

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

MILLER MAGAZINE



November • Kasım 2016 37

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

today, the primary demand of millers is to process grains efficiently 
into flour while keeping energy consumption of milling machines at 
minimum level as soon as possible and operating with high produc-
tivity at the same time. this motivates milling machinery producers 
to dive in r&d more and more.

tahılları mümkün olan en verimli şekilde işlemden geçirmek, bu es-
nada da değirmen makinelerinin enerji sarfiyatını minimum düzeyde 
tutmak ve yüksek randımanla iş yapmak, değirmencilerin öncelikli 
isteklerinden. Bu da değirmen makineleri üreticilerini, valsli değir-
menler üzerinde daha fazla ar&gE çalışması yapmaya yöneltiyor. 

Kırma, Öğütme ve 
Redüksiyon Prosesi

Processes like breaking, cutting, 
grinding the wheat and reduction are 
the basic functions of a grinding unit 
included in a mill. Both the increasing 
demand for bread and bakery prod-
ucts, and limited raw material sources 
along with the fact that wheat under-
goes the most efficient breaking and 
grinding processes due to the demand 
for maximum efficiency in flour plants 
have become more and more sig-
nificant for us. Of course, bread and 
bakery products manufacturers’ or 
consumers’ expectation about flour 
quality is another significant issue at 
this point. For these, the most impor-
tant process to consider in a mill is, 
of course, milling. Many factors such 
as technology used in milling process, 
operation methods and machine/
equipment adjustment have a key role 
both on the quality of final product and 
efficiency. This month’s guests will in-
form us about milling process.  

Buğdayın kırılıp parçalanması, öğü-
tülmesi ve redüksiyon gibi işlemler, bir 
değirmenin öğütme bölümünde yer alan 
makinelerin temel görevlerindendir. Hem 
ekmek ve unlu mamullere yönelik gide-
rek artan talep ve sınırlı hammadde kay-
nağı hem de un fabrikalarının maksimum 
verim sağlama talebi nedeniyle buğda-
yın en verimli/randımanlı şekilde kırma 
ve öğütme işleminden geçmesi, gittikçe 
daha önemli bir konu olarak karşımıza 
çıkıyor. Tabi ekmek ve unlu mamul üre-
ticilerinin veya doğrudan tüketicilerin un 
kalitesiyle ilgili beklentileri de bu notada 
bir diğer önemli etken. Tüm bunlar için 
bir değirmende gözümüzü çevirmemiz 
gereken en önemli proses elbette ki 
öğütme. Öğütme prosesine kullanılan 
teknolojiler, çalışma yöntemi ve maki-
ne/ekipman ayarları gibi pek çok etken, 
hem randıman hem de nihai ürün kalitesi 
üzerinde anahtar bir role sahip. Bu ayki 
konuklarımız, öğütme prosesi hakkında 
bize ışık tutacaklar.

BReaKing, gRinding and 
Reduction PRocess
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The increase of competition and options in the flour 
industry, as in all production areas today directs the firms 
to seek the technologies to ensure them the advantage 
and superiority. Because technology is one of the most 
important power tools that can be superior to the firms.

Therefore, the firms producing mill machinery and 
equipments have to be in a endless development pro-
cess in order to respond to the demand of millers and 
to offer technologies that will make a difference to them. 
While there are machines which can make more qualified 
production in the focus on technology demands in the 
past, In the focus of today's demands, there are many 
issues from energy saving to efficiency.  There must be 
many technological options in responser to these de-
mands.

Günümüzdeki tüm üretim alanlarında olduğu gibi un 
sanayisinde de rekabetin artması ve seçeneklerin çoğal-
ması, firmaları kendilerine avantaj ve üstünlük sağlayacak 
teknolojiler aramaya yönlendirmektedir. Çünkü teknoloji, 
firmalara üstünlük sağlayabilecek en önemli güç araçla-
rından birisidir.

Dolayısıyla değirmen makineleri ve ekipmanları üreten 
firmalar da, değirmencilerin taleplerine cevap vermek ve 
onlara fark yaratacak teknolojiler sunmak için bitmek bil-
meyen bir geliştirme süreci içerisinde olmak zorundalar. 
Geçmişte teknolojiyle ilgili taleplerin odağında daha çok 
kaliteli üretim yapabilecek makineler varken, günümüz 
taleplerinin odağında ise enerji tasarrufundan verimliliğe 
kadar pek çok konu bulunmaktadır. Bu taleplere karşılık 
olarak da pek çok teknolojik seçenek olmalıdır.

“Endüstriyel bir tesis olan un fabrikaları, günün 24 saati ve yılın neredeyse 340 günü durmadan 
çalışma imkânına sahip olmayı isterler. Bunun için de kırma ve öğütme valslerinin fonksiyonları 
önemlidir. vals makinelerinin gelişmiş ve hassas öğütme tekniğindeki özelliklerine değer katan, 
teknolojisi geliştirilmiş vals silindirleri üretimde çok önem kazanmaktadır.”

“Flour mill which is an industrial plant wants to have the opportunity to work continuously 24 hours 
a day and close to 340 days a year. the crushing and grinding roller functions are important for 
this. roller mill rolls having imporoved technology that add value to the features in advanced and 
delicate grinding technique of roller mills is very important in the production.”

vals silindirlerinde  
teknolojik geliştirme 

öngörüleri

technological development 
Foresights in roller Mill rolls

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

ENTİL Endüstri Yatırımları ve Tic. A. Ş.
Yakup YURT
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Böylesi bir ortamda hem değirmenciler hem de makine 
üreticileri açısından tüm bu süreçleri takip etmek, doğru 
teknolojileri seçmek ve geliştirmek, doğru taleplerde bu-
lunmak veya taleplere doğru teknolojilerle cevap vermek 
daha dikkat gerektiren bir konu olmaktadır.

Değirmencilik sektörünün kırma ve öğütme konu-
sunda önde gelen vals silindirleri tedarikçilerinden olan 
firmamız Entil AŞ. de müşteri taleplerini dikkate almak 
suretiyle imalattaki teknolojik geliştirmelerini yapmak-
tadır. Teknoloji konusunda, önemli noktaları ve gele-
cekte ön plana çıkabilecek teknolojileri gündeminde 
tutmaktadır.

BUĞDAY EN VERİMLİ ŞEKİLDE ÖĞÜTÜLMELİ
Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte bu nüfu-

sun ana gıda ürünü olan ekmek ve unlu mamullerin 
tüketim oranı da artmaktadır. Dolayısıyla buğdayın 
olabildiğince en verimli şekilde kırılıp öğütülmesine, 
yüksek kalite, kapasite ve randımanın sağlanmasına 
önem verilmelidir.

Değirmen makine üreticileri ve değirmen proses mü-
hendislerinin çalışmaları enerji sarfiyatını asgariye indir-
meye, yüksek kalite, randıman ve kapasite elde etmeye 
odaklanmıştır.

Bütün bu beklentileri olumlu karşılamak için değirmen 
ve vals makine imalatçılarının, hatta değirmen prosesi ya-

It is a subject that requires more attention to follow 
all the processes and to choose and develop the right 
technologies, to make correct demands or to meet the 
demands with the right technologies in such an environ-
ment in terms of both millers and machine manufacturers.

Our firm, Entil Inc. which is one of the leading roller 
mill rolls suppliers in crushing and grinding of the milling 
industry makes technological developments in manufac-
turing by taking into account the customers' demands. 
It keeps the points required for the field of technology 
and technologies that may come to the foreground in the 
future on the agenda.

WHEAT SHOULD BE GRAINED 
IN THE MOST EFFICIENT WAY
The consumption rate of bread which is the basic food 

product and of bakery products increases along with the 
rapid growth of the world population. Therefore, it places 
importance to crush and grind the wheat in the most ef-
ficient way and to ensure high quality, capacity and yield.

The mill machinery manufacturers and mill process engi-
neers' studies are focused to reduce energy consumption to 
the minimum, to obtain high quality, efficiency and capacity.

In order to positive all these expectations, the mill and 
roller mill manufacturers even those making mill process 
have made roller mill rolls with durable and yield continu-
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panların nihai üründe istedikleri kalite, randıman ve ka-
pasiteye planladıkları çalışma süresi içinde ulaşmaları için 
Entil A. Ş., 40 yıllık tecrübesini kullanarak, Ar-Ge çalış-
malarını sürdürerek dayanıklı ve verim sürekliliği olan vals 
silindirleri yapmıştır.

Bu başarı, vals silindirlerinin kullanılacağı kırma veya liso 
pasajlara göre istenen işlevi yapacak kimyasal ve fiziksel 
özelliklerde, daha dayanıklı yapılmak suretiyle elde edilmiştir.

KIRMA VE ÖĞÜTME VALSLERİNİN ÖNEMİ
Son yıllarda 4 farklı bölgedeki un fabrikalarında kulla-

nılan silindirlerin kırma ve nihai ürün kapasite, randıman 
ve kalite denemelerinden çok iyi sonuçlar alınmaktadır. 
Endüstriyel bir tesis olan un fabrikaları, günün 24 saati ve 
yılın neredeyse 340 günün durmadan çalışma imkânına 
sahip olmayı isterler. Bunun için de kırma ve öğütme vals-
lerinin fonksiyonları önem kazanmaktadır. 

Vals makinelerinin gelişmiş ve hassas öğütme tekni-
ğindeki özelliklerine değer katan, teknolojisi geliştirilmiş 
vals silindirleri, üretimde çok önem kazanmaktadır. Ürün 
geliştirilmeleri neticesinde vals silindirlerinin pasajlara özel 
yapılmasından sonra verimleri de artmıştır.

Silindirler, proses içinde un fabrikaları için 2 grupta 
tasnif edilmiştir;

1. Kırıcı Vals Silindirleri: Kırıcı silindirler, aşınma-

ity by using 40 years of experience of Entil INc. and by 
maintaining R&D activities.

This success has been obtained by making more du-
rable in chemical and physical properties in order to fulfill 
the function requested according to the crush and liso 
passages which roller mill rolls will be used.

THE IMPORTANCE OF CRUSHING
 AND GRINDING ROLLER MILLS
The results are very good which it has taken from the 

crush and the final product's capacity, efficiency and quality 
trials of the roller mill rolls used in the flour plants of differ-
ent regions in recent years. Flour mill which is an industrial 
plant wants to have the opportunity to work continuously 
24 hours a day and close to 340 days a year. The crushing 
and grinding roller mill rolls functions are important for this. 

Roller mill having imporoved technology that add value to 
the features in advanced and delicate grinding technique of 
roller mill rolls is very important in the production. After the 
roller mill rolls which were made the product development 
were made specially for passages, its efficiencies increased. 

Roller mill rolls were classified into 2 groups for flour 
mills in the process;

1. Crusher Roller Mill Rolls: Crusher roller mill rolls are 
rolls made as double centrifugal casting with special wear-
resistant chemical alloy and facilitated with screwing al-
loy. Hardness values are generally between 500 and 550 
brinell. Hardness depth is 25 millimeters. There is consis-
tently high yield because it is made fit for purpose. Crush-
ing roller mill rolls have economically 10 times indentation 
life when it is screwed by grinding from the same sign in 
B1-B2 passages. An indentation life varies according to 
the number of roller mill rolls and crushing-grinding metres. 
According to our experiments, life is higher because of the 
wear resistance compared to the classical usual balls. The 
number of indentation to be opened, depth of screwing, 
screwing angles, incidence angle and screw backs and 
surface quality must have the conditions that the proces-
sor (diagrammer) wants exactly. Otherwise the desired re-
sult could not be taken and it would be difficult to achieve 
the target for the diagrammer.

The lowest economic use diameters of the roller mill 
rolls with the diameter of 250 mm is observed as 242 
mm at the result of 10 indentation. It is made in 500 and 
600 Brinell hardness with a superior alloy in harder and 
more resistant roller mill rolls in order to crush hard wheat 
upon special request of semolina factories. These rolls 
which are generally used in the semolina mills are called 
“Semolina Rolls”. Its usage becomes prevalent in the B1 
and B2 passages in the flour mills because of the durabil-
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ya dayanıklı özel kimyasal alaşım ile çift kat savurma 
döküm olarak yapılan, diş açması alaşım ile kolaylaştı-
rılmış olan silindirlerdir. Sertlikleri genelde 500 ile 550 
brinell arasındadır. Sertlik derinlikleri 25 milimetredir. 
Amaca uygun yapıldığından sürekli yüksek verim alın-
maktadır. Kırıcı silindirler B1-B2 pasajlarında aynı izden 
taşlayıp dişleme yapıldığında, ekonomik olarak 10 defa 
dişleme ömrüne sahip olurlar. Bir dişleme ömrü ise vals 
sayısına ve kırma-öğütme metrajına göre değişmek-
tedir. Testlerimize göre, klasik alışılmış toplara kıyasla 
yüksek aşınma dayanıklılığı göstermesi nedeniyle ömrü 
daha uzundur. Üzerine açılacak diş sayısı, diş derinliği, 
diş açıları, zaviyesi ve diş sırtı yüzey kalitesi prosesçi-
nin (diyagramcının) tam istediği şartlarda olmalıdır. Aksi 
halde istenen sonuç alınamaz ve hedefe ulaşmak di-
yagramcı için zor olur.

Çapı 250 mm olan vals silindirlerinin en düşük ekono-
mik kullanım çapları, 10 dişleme sonucu 242 mm olarak 
gözlenmiştir. İrmik fabrikalarının özel talepleri üzerine sert 
buğdayı kırmak için daha sert ve daha dayanıklı silindirler 
bir üst alaşım ile 550 ila 600 Brinell sertlikte yapılmaktadır. 
Genelde irmik fabrikalarında kullanılan bu silindirler, “İrmik 
Silindirleri” olarak adlandırılır. Dayanıklılığından dolayı un 
fabrikalarında da B1 ve B2 pasajları içinde tercihen kul-
lanımı yaygınlaşmaktadır. Bu silindirlere diş açmak diğer-
lerine göre daha zor olduğundan tekrarının yine üreticide 
açılması önerilmektedir.

Kırma silindirleri, kırma pasajları için yapıldığından liso 
amaçlı kullanılmamalıdır. Bu silindirler liso pasajda sert-
likten dolayı parlayacağı için ürün kayar, iki silindir ara-
sında ürün birikir, saniyeler içinde aniden araya alarak 
alta geçer, geçerken de vals makinesini sarsar ve hatta 
ürüne zarar verir.

2. Liso Vals Silindirleri: Liso vals silindirleri son yıl-
larda üzerinde en çok çalıştığımız silindirlerdir. Çünkü 
konumları itibariyle ürüne en son şeklini veren bu silin-
dirlerdir. Sistem içinde kırma pasajlarında hazırlanmış 
granül halindeki ürün, liso valslerinde öğütülerek iste-
nilen un kalitesi elde edilmektedir. Granül haldeki irmik 
taneciklerini öğütmek, istenen mikron boyutuna getir-
mek, liso valslerinin kalibrasyon hassasiyeti ile ilgilidir. 
İstenilen öğütmeyi yapmak için farklı devirlerde dönen 
silindirler, tanelikten gelen granül halindeki ürünü ha-
sar vermeden öğütmelidir. Bunun için silindir yüzeyi, 
granül taneciklerini tutacak kadar pürüzlü olmalıdır. 
Bu pürüzlülük, pasaja gelen granül veya irmiğin tane 
iriliğine göre kaba, orta ve ince olmak üzere 3 fark-
lı pürüzlülük gerektirmektedir. Pürüzlülük değerlerinin; 
ilk pasajlar için 5,000 ila 6,000 µm; orta pasajlar için 
4,000 ila 5,000 µm ve son pasajlar için 3,000 ila 4,000 
µm olması istenmektedir.

ity. To cut a screw thread these rolls is more difficult than 
the others, so re-opening should be made in producer.

They should not be used for Liso purpose because crushing 
roller mill rolls are made for the crushing passages. The prod-
uct slides since they will shine due to the hardness in liso pas-
sage, product accumulates between the two rolls and passes 
in a bottom by sudden taking together in seconds, while pass-
ing, it subverts the roller mill and even damage to the product.

2. Liso roller mill rolls: Liso roller mill rolls are the 
rolls that we have worked on in recent years. They are 
these rolls giving the latest shape because as of their 
locations. Products in the form of granules prepared in 
crushing passages in the system. The quality of flour 
required by grinding in Liso rollers is obtained. The mi-
cron status requested to grind semolina grains in gran-
ulate is related to the calibration accuracy. The rolls 
rotating at different speeds in order to make the de-
sired grinding should be grinded without causing any 
damage to granule from the grain. For this, the roller 
mill rolls surface must be rough enough to hold the 
granulate grains. This roughness requires 3 different 
roughness to be coarse, medium and fine according to 
the granule or semolina's grain size. Roughness value 
is requested to be; 5,000 to 6,000 µm for the first pas-
sages; 4,000 to 5,000 µm for medium passages and 
3.000 to 4.000 µm for final passage.
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Silindir yüzeyinde bu değerlerde pürüzlülük yapabilmek 
için liso silindirlerinin metal malzemesinin pürüzlendirme 
özelliğine uygun alaşım ile yapılmış olması gerekmektedir. 
Hatta bu pürüzlülüğü çalıştıkça muhafaza eden bir yapıya 
sahip olması tercih edilmelidir.

Entil A. Ş.’nin son yıllarda liso vals silindirlerinin malzeme 
yapısında amaca uygun iyileştirme yaparak geliştirdiği yeni 
vals silindirleri, müşterileri memnun eden, iyi sonuç alınan 
silindirlerdir. Bu silindirlerin en önemli özelliği, ön pürüzlendir-
meden sonra uzun süre pürüzlülüğünü devam ettirmesidir.

Liso silindirlerde sertlik sınıflandırması değişken olup 
350 ile 450 brinell arasında değişmektedir. Liso silindirle-
rin çalışma sıcaklıkları yaklaşık 30 ile 45 C˚ arasında olma-
lıdır. Sıcaklık bölgeye ve iklime göre değişmektedir. Çalış-
ma sıcaklığının dışında kayış, kasnak ve sürtünmelerden 
dolayı silindirlerin baş kısımlarına yansıyan ısıl genleşme-
lere karşı, (silindirlerin çapına ve boyuna göre) başlardaki 
genleşmeyi karşılayacak bombelerin taşlama anında ve-
rilmesi gerekmektedir. Bombe değeri, malzeme genleş-
me katsayısına bağlı olarak sıcaklığa göre tespit edilmeli, 
silindirin özelliğine göre o ölçüde yapılmalıdır. Daha sonra 
pürüzlendirme yapılmalıdır.

Sonuç olarak makineci müşterilerimiz ve tüm un farikaları 
için kalite, kapasite ve randıman hedefini gerçekleştirmek 
amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 

Metal material of liso roller mill rolls should be made with 
the suitable alloy for the roughening property in order to make 
roughness under these values in the roll surface. Even it is pre-
ferred that this roughness has a structure maintaining as it ran.

It is to produce roller mill rolls which satisfied customers and 
taken good results with newly developed them by making im-
provements fit for purpose in material structure of liso roller mill 
rolls which Entil Inc. has applied technological development in 
recent years, The most important feature of this roll is to con-
tinue roughness for a long time after the pre-roughening.

There are variability in hardness classifications of liso cylin-
ders and they range from 350 to 450 brinell. Liso roller mill 
rolls’ operating temperature should be between around 30 to 
45 C. Temperature varies according to region and climate. The 
cambers to be met the expansion should be given in grinding 
time (according to the diameter and longitudinal of the rolls) 
against thermal expansions reflected in the beginning part of 
the roller mill rolls due to belts, pulleys and frictions other than 
operating temperature. Camber value should be determined 
according to the temperature depending on thermal expan-
sion coefficient of the material, and made  to that extent by 
the feature of rolls. Then the roughening should be performed.

As a result, we will continue to conduct our works in 
order to realize the quality, capacity and efficieny target  
for our machinist customers and all flour mills.
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Öğütme Prosesi; Kırma, 
Öğütme ve redüksiyon

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

More functional and useful features have been added 
compared to the former ones with the development of 
electronics and automation in roller mills. Torque mo-
tors are used which we have made the R&D work for 
the years especially in the area of product supply.  The 
product level is determined via sensor or loadcell inte-
grated into the roller mill bottle and the feeding speed 
can be set according to the incidence rate. This pro-
vides a continuous product flow. Also the possible dam-
age to the machine is minimized if there is any impaction 
through the sensors which can be put in different plac-
es, and the failure can be identified and rectified before 
the growth of failure. Lubrication systems are not on 
bearings one by one in the new generation of CERES II 
roller mills, they have been taken at a central point with 
easy access. Thus the lubrication is provided easily and 
in a short time. We can provide to lubricate in a stable 
form by controlling the centralized lubrication systems 
with the PLC system.

Valsli değirmenlerde elektronik ve otomasyonun ge-
lişmesiyle valslere eskisine nazaran daha işlevsel ve 
kullanışlı özellikler eklenmiştir. Özellikle ürün besleme 
alanında senelerdir AR-GE çalışmasını yaptığımız tork 
motorlar kullanılmaktadır. Vals şişesine entegre edilen 
sensör veya loadcell vasıtasıyla ürünün seviyesi belir-
lenip, besleme hızı, hız sürücüleriyle ürünün geliş hızı-
na göre ayarlanabilmektedir. Bu da kesintisiz bir ürün 
akışı sağlamaktadır. Ayrıca farklı yerlere konulabilen 
(danelik toplarına, vals toplarına, vals altı bunkerine 
vb.) sensörler aracılığıyla herhangi bir dolma sıkışma 
olması durumunda makineye gelebilecek zarar minimu-
ma indirilmekte ve arıza büyümeden fark edilip gideri-
lebilmektedir. Yeni nesil CERES II valslerde, yağlama 
sistemleri tek tek yatakların üzerinden değil merkezi, 
kolay ulaşılabilecek bir noktaya alınmıştır. Böylece ko-
lay ve kısa sürede yağlanmaları sağlanmıştır. Merkezi 
yağlama sistemi, PLC sistemi ile birlikte kontrol edile-
rek stabil bir şekilde yağlama sağlanabilmektedir.

“ürün kalitesinde istikrarı sağlamak için fabrikada iyi bir kontrol sistemi oluşturmak gerekmektedir. 
Çünkü ürün kalitesinin iyi olması için üretimin tüm evrelerinde titizlikle çalışılması gerekir.”

“It is necessary to create a good control system at the factory to ensure the stability at the product 
quality.  It must be studied meticulously in all stages of production so that the quality of product 
is good.”

grinding Process; 
crushing, grinding and 
reduction

Yönetim Kurulu Üyesi
Aybakar Dış Ticaret A.Ş. 

Sinan AYBAKAR
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Valslerde top değiştirme işleminin daha kısa sürede 
ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için valslerin ön taraf-
ları açılabilir yapılmakta ve iki top blok halinde yatakla-
rıyla beraber dışarı kolayca alınabilmektedir. Bu sayede 
kısa zamanda topların değişimi yapılabilmekte ve üre-
tim uzun süreler durmak zorunda kalmamaktadır.

 
VALS TOPLARININ ÖĞÜTMEYE ETKİSİ
Valslerde, kırma ve redüksiyon olmak üzere iki çeşit 

top kullanılmaktadır;
1. Kırma valsleri buğdayı kesip açma, kazıyıp aşın-

dırma, kırıp parçalama görevini yerine getirmek üzere 
tasarlanmıştır. Topların üzerinde, hafif zaviye yaparak 
uzanan dişler bulunmaktadır. Bu dişlerin ürünü ne ka-
dar parçalayıp keseceğine veya kazıyacağına göre san-
timetredeki sayıları, açıları ve yükseklikleri değişmekte-
dir. Top dişleri uygun seçilmediği takdirde randıman ve 
kalitede sıkıntılar çıkacaktır.

 
2. Redüksiyon topları düz toplardır. Redüksiyon topla-

rının görevi, kırma sisteminde elde edilen irmiği derece 
derece una dönüştürmek, kepek ve ruşeym parçacıkla-
rını ezerek pulcuk haline getirmektir. Sıkıştırma, ezme ve 
parçalama görevlerini yaparlar. Bu toplarda sıkıştırma ve 
ezme nedeniyle açığa çıkan ısıdan dolayı kenarlarda gen-
leşme meydana gelir; toplar çalışırken paralel bir halde 
eşit şekilde ezmeyi sağlamak için orta kısma bir miktar 
bombe verilir. Bu bombe pasaja gelen ürünün yoğunluğu 
ve yapısına bağlı olarak değişir. Eğer uygun bombe seçi-
lemezse tam bir ezme sağlanamaz ve böylece randıman 
kayıpları ile kalite bozukluğu görülür.

VALSLİ DEĞİRMENLERDE ENERJİ TÜKETİMİ
Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve iyi kullanılma-

sı sayesinde değirmenlerde de minimum enerji ile op-
timum üretim yapma çabası artmıştır. Çünkü rekabet 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu yüzden makine üreticileri 
daha az enerji harcayarak en yüksek kapasitede çalışa-
bilecek makineler yapma çabasındadır. 

Aynı zamanda fabrika projeleri yapılırken işlenecek 
hammaddenin ve üretilecek ürünün özelliğine, kapasi-
tesine göre makineler seçilmesi ve diagramının hazır-
lanması enerji tüketimini doğrudan etkilemektedir. Ma-
kinelerin gelişmesi sonucunda enerji sarfiyatı eskisine 
nazaran oldukça düşmüştür.

ÖĞÜTME ARALIĞI VE PARTİKÜL BOYUTU
Öğütme aralığı ve partikül büyüklüğü, öğütmenin baş-

ladığı valslerden sona doğru gidildikçe azalmaktadır. Bu-
nun nedeni endosperm ve kepeğin birbirinden ayrılması 
sırasında, kademeli olarak kesme, ayırma ve kazıma iş-
lemi yapılması ve her işlemde parçalanma ve küçülme-
nin olmasıdır. Bundan dolayı bir sonraki kırma işleminde 

The front of the roller mills is made openable to make the 
roll changing operation more quickly and easily in roller mills 
and two rolls can be easily taken out along with the bear-
ings. Thus, the changing of rolls can be made in a short 
time and production will have to stop for long periods.

 
THE EFFECT OF ROLLER 
MILL ROLLS TO GRINDING
There are two types of roller mill rolls as Crushing roller 

mill rolls and reduction roller mill rolls;
1. Crushing roller mill rolls make an angle on rollers 

in order to fulfill the wheat cutting-opening, excavat-
ing- eroding and crushing and spliting missions, to do 
so,  it has extending threads. Their numbers, angles, 
and heights in centimeters vary depending on how these 
threads will destroy and cut the product. Unless appro-
priate selection of roller threads, there will be problem 
related to efficiency and quality.

  
2. Reduction roller mill rolls are straight roller mill 

rolls. The task of reduction roller is gradually to con-
vert semolina obtained in the crushing system into the 
flour and to make flake by crushing bran and germ par-
ticles. They make the compress, crushing and shred-
ding tasks.  Expansion occurs at the edges because 
of heat released due to compression and crushing in 
these rolls; A little camber is given to the middle part 
in order to ensure crushing in parallel and equally while 
running the rolls. This camber varies depending on the 
density and structure of the product to passage. If ap-
propriate camber is not selected, a complete crushing 
can not be provided and thus quality defects with yield 
losses are seen.

ENERGY CONSUMPTION IN ROLLER MILLS
Thanks to the advancement and the good use of tech-

nology today, the effort to make optimum production has 
increased with the minimum energy in the mill. Because 
the competition is increasing day by day. Therefore, ma-
chine manufacturers put in effort to make machines that 
can operate at maximum capacity by spending less en-
ergy. Also the selection of machine and the preparation 
of diagram according to the feature, capacity of raw ma-
terials to be processed and of product to be produced 
in making the factory projects directly affects the energy 
consumption. As a result of the development of ma-
chines,   energy consumption has reduced rather than 
the former.

GRINDING GAP AND PARTICLE SIZE
Grinding gap and particle size are reduced towards 

the end from roller mills which the grinding begins. The 
reason for this is that each process has disintegration 
and contraction while making gradually cutting, sorting 
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öğütme aralığı daha az olacaktır. İstenilen ürünün özel-
liklerine, yapılan diagrama, tonaja ve öğütülen ürünün 
rutubetine göre bu aralık değişiklik göstermektedir.

VALSLERDE VE VALS YATAKLARINDA 
ISI KONTROLÜ
Özellikle redüksiyon (liso) diğer bir deyişle düz vals-

lerde ısı kontrolü çok önemlidir. Bu valslerde ezme ve 
patlatma işlemi yapılırken daha fazla ısı ortaya çıkabilir. 
Burada yapılan ezme ve patlatma işleminin unun glüten 
ve nişasta özelliklerini bozmayacak şekilde uygulanması 
gerekmektedir. Top sıcaklığının 40-45 dereceden fazla 
olmaması gerekmektedir. Toplarda bu sıcaklık daha faz-
la olursa unun ekmeklik değerlerinde bozulmalar olur, 
aynı zamanda topta deformasyonlar görülmeye başlar 
ve bu sıcaklık yataklara sirayet eder. Fazla ısıdan dolayı 
rulmanlarda kullanılan yağlar incelir ve dışarıya sızar. Bu 
durumda rulmanların ömrü de azalmış olur.

ÜRÜN KALİTESİNDE İSTİKRAR
Ürün kalitesinde istikrarı sağlamak için fabrikada iyi 

bir kontrol sistemi oluşturmak gerekmektedir. Çünkü 
ürün kalitesinin iyi olması için üretimin tüm evrelerinde 
titizlikle çalışılması gerekmektedir. Bu noktada dikkat 
edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

1. Üretilecek ürüne göre doğru hammaddelerin temi-
ni, bu hammaddelerin sınıflandırılıp stoklanması;

2. Üretilecek ürüne göre doğru buğday paçalının ya-
pılması;

3. Buğdayın iyi temizlenebilmesi için temizleme maki-
nelerinin zamanında rutin kontrolleri;

4. Standart bir öğütme için buğday rutubeti önem-
lidir. Buğdaya gerekli olan su verme işleminin doğru 
yapılması;

5. Buğdayın fiziksel özelliklerine göre su verme işle-
minden sonraki dinlendirme süresi, buğdayın ideal ru-
tubete gelmesinde çok önemlidir. Doğru sürelerde din-
lendirme yapılması;

6. Öğütme kısmında tonajın sabit tutulması;
7. Vals ayarlarının stabil halde olmaları için rutin kont-

rolün yapılmasıdır.

and scraping actions during the separation of endosperm 
and bran. Therefore the grinding gap will be less in the 
next crushing process. This range varies depending on 
the chracteristics of the desired product, the performed 
diagram, tonnage and the humidity of the milled product.

TEMPERATURE CONTROL IN 
ROLLER MILL AND ROLL BEARINGS
Temperature control is very important in especially re-

duction (liso) in other words straight roller mills. While 
making crushing and blasting operation in these roller 
mills, it may occur more heat. The crushing and blasting 
operation performed here should be applied so as not 
to impair the gluten and strach features of the flour. The 
roller mill rolls temperature should not be more than 40 
to 45 degrees. If this remperature is more, there would 
be deterioration in the bread value of flour, also it begins 
to appear the deformations on the roller mill rolls and this 
temperature spreads to the bearings. The oil used in the 
bearings become thinner and exudes outward, in this 
case the life of the bearings is reduced.

STABILITY OF PRODUCT QUALITY
It is necessary to create a good control system at the 

factory for ensuring the stability in the product quality. It 
must be studied carefully in all phases of production so 
that product quality is good. Things to pay attention are 
as follows:

• The supply of the right raw materials according to the 
product to be produced, the classification and storage of 
these raw materials,

• The making of the right wheat blending according to 
the product to be produced,  

• Routine checks on time cleaning machines for clean-
ing of wheat in a good way,

• The wheat humidity is important for a standard mill-
ing. To be done right the quenching operation required 
to the wheat,

• After quenching according to the physical properties 
of wheat, the rest time is very important for coming to 
ideal humidity of the wheat. To rest  at the right time. 

• To maintain the tonnage constantly  at the grinding part,
• Routin controls are made so that roller mill settings 

are stable.

FEEDING IN ROLLER MILLS
The roller mill supply settings must be done in good 

way to obtain the maximum efficiency in the roller mills. 
Because if the product to rolls comes in the form of cur-
tain and continuously among the roller mill rolls, grind-
ing and milling process will be stabil; thereby the product 
coming to the sieves will be continuous and homoge-
neous. The feeding process is very important for the sta-
bility of product quality.
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 VALSLERDE BESLEME
Valslerde maksimum verimin alınabilmesi için vals bes-

leme ayarlarının iyi yapılması gerekmektedir. Çünkü valse 
gelen ürün, topların arasına perde şeklinde ve kesintiz ge-
lirse öğütme ve ezme işlemi de stabil olacak; bu sayede 
eleklere giden ürün kesintisiz ve homojen olacaktır. Ürün 
kalitesinin istikrarı için besleme işlemi çok önemlidir. 

Valse gelen ürünle toplara verilen ürünün ayarlan-
masında sensör ve loadcell sistemi, işi oldukça kolay-
laştırmaktadır. Valse verilen ürün kalın olursa topların 
birbirine yakınlığının fazla bir önemi kalmamakta ve ez-
meyi gerçekleştirmekte sıkıntı görülmektedir. Bu yüz-
den danelik perde ayarı ve danelik devir ayarları çok iyi 
ayarlanmalıdır.

ÖĞÜTME KAPASİTESİ
Öğütme kapasitesi fabrikanın kapasitesine göre hesap-

lanmaktadır. Kırma valsleri toplam vals uzunluğunun orta-
lama yüzde 40’ı kadar olmalıdır, redüksiyon (liso) valsleri 
de toplam vals uzunluğun yüzde 60’ı kadardır. Ortalama 
vals uzunluğu 12 mm/100 kg/24 saat hesabına göre olur. 
Bu hesap standart un fabrikaları için geçerlidir. Pasajlarda 
gelen ürünlerin oranlarına göre değişmektedir.

VALS AYARLARI 
Vals ayarları üç temel esasa göre yapılabilir:
• İlki elle yapılan ayardır. Ürün vals topunun iki ucundan 

alınıp eşit olarak sıkıldığında dokunarak karar verilir.

Sensor and load cell system faciliates fairly in adjust-
ing the product coming to the roller mills and the prod-
uct given to the roller mill rolls. If the product to roller 
mill is thicker, the closeness of the roller mill rolls to each 
other is not importance, a shortage is seen in performing 
the crushing. So grain curtain setting and speed setting 
should be adjusted very well.

GRINDING CAPACITY
Grinding capacity is calculated according to the fac-

tory's capacity. Crushing roller mill rolls should be up to 
approximately 40 percent of the total roller mill length, 
Reduction (liso) roller mill rolls are up to 60 percent of the 
total roller mill lenght. The average lenght of the roller mill 
is based on the account of12mm / 100kg /24 hours. This 
account is valid for standard flour mills. It varies accord-
ing to the ratio of the products in the passages.

ROLLER MILL SETTINGS
Roller mill settings can be adjusted according to three 

basic principles. 
• The first is a setting done by hand. When the product 

is squeezed equally by keeping from both ends of the 
roller mill rolls, the decision is taken by touching

• The second is a setting done by eyes. Flaking and 
fragmentation of the milled product at both ends are 
looked with eye.

• The third is based on heat; the temperature in the 
roller mill rolls is synchronized with the heat meters from 
the both ends of the roller mill rolls and manually if there 
is no heat meter.  It is effective to find the healthy set-
ting to use these three method together while the roller 
mills are set. Also the product received from two sides 
of the roller mill rolls in the crushing roller mills can be 
adjusted, and can be adjusted according to the rate of 
product under the sieve by passing through laboratory 
sieve. For example about 30-35 percent of the particles 
must pass below 1000 microns sieve in B1 roller mills.

ROLLER MILL CARE AND 
MAINTENANCE PERIOD
Maintenance and repair is a system that we still are 

forced to fix nowadays. As Aybakar, we committed to 
provide the necessary training on maintenance and repair 
to our customers. Our customers' technical teams are 
trained at our factory and in customers' factories prior to 
delivery of the machine.

The necessary maintenance intervals to be 
performed are as follows:

WEEKLY MAINTENANCE
• Control of air supplies
• Control of roller mill rolls belt
• Control of the belt roller mills
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• İkincisi ise gözle yapılan ayardır. Öğütülen ürünün iki 
uçtan pullanması ve parçalanmasına gözle bakılır.

• Üçüncüsü ısıya göredir. Vals toplarındaki sıcaklık, 
topun iki ucundan ısı ölçerle, ısı ölçer yoksa elle hisse-
derek eşitlenir. Valsler ayarlanırken bu üç yöntemi bera-
ber kullanmak, en sağlıklı ayarı bulmamızda etkilidir. Aynı 
zamanda kırma valslerinde, vals toplarının iki tarafından 
alınan ürün, laboratuvar eleğinden geçirilip elek altına 
geçen ürünün oranına göre ayarlanabilir. Örneğin; B1 
valsinde 1000 mikron elek altına yüzde 30-35 civarında 
partikül geçmelidir.

VALSLERİN BAKIMI VE BAKIM PERİYODU
Bakım ve onarım günümüzde hala oturtmakta zorlandı-

ğımız bir sistemdir. Aybakar olarak müşterilerimize bakım 
ve onarım hakkında gerekli eğitimi vermeyi ilke edindik. 
Müşterilerimizin teknik ekipleri makinelerin tesliminden 
önce kendi fabrikamızda ve müşterilerimizin fabrikalarında 
gerekli eğitim verilmektedir.

Yapılması gereken bakım periyodu şu şekildedir:
HAFTALIK BAKIM
• Hava tesisatının kontrolü
• Top kayışlarının kontrolü
• Merdane kayışlarının kontrolü
• Merdane motorunun temizliği
• Topların birleşip açılması

AYLIK BAKIM
• Kırma valslerde aspirasyon sisteminin kontrolü
• Fırça kontrolü
• Merdane ve top yataklarının ısı kontrolü

3’ÜNCÜ AY BAKIMI
• Motor fanlarının kontrolü ve temizliği
• Top ve merdane kayışlarının gerginliği

15.000 SAAT BAKIMI
• Top kayışlarının değişimi
• Merdane bilyasının değişimi ve kontroller

 25.000 SAAT BAKIMI
• Merdane kayışının değişimi

YAĞLAMA
Yağlama süreci çalışma devirleri ve ortam sıcaklığına 

göre değişiklik gösterebilir. Aybakar’ın önerisi 1000 saatte 
yağlamanın merkezi sistemden yapılmasıdır. Merkezi sis-
tem tek katlı CERESII valslerimizde 4 topun 8 rulmanının 
tek noktadan yağlanması üzerine tasarlanmıştır ve yakla-
şık olarak 640-800 gram arası yağ basılmalıdır. Çift katlı 
CERESII valslerimiz ise 8 topun 16 tek noktadan yağlan-
ması üzerine tasarlanmıştır ve yaklaşık olarak 2560-3200 
gram arası yağ basılmalıdır. 

• Cleaning of the roller engines
• Combining and opening the roller mill rolls

MONTHLY MAINTENANCE
• Aspiration system control in crushing roller mill 
• Brush control 
• Temperature control of rollers and roller mill rolls bearings

3RD MONTH MAINTENANCE
• Control and cleaning of motor fans 
• Tension of roller mill rolls and roller belt

15.000 HOURS MAINTENANCE
• Changing of the roller mill rolls belts
• Change of roller bearings and controls

25.000 HOURS MAINTENANCE
• Changing of the roller belts

LUBRICATION
Lubrication process may vary depending on operating 

speed and ambient temperature. Aybakar's proposal is that 
lubrication is made from the central system per 1000 hours. 
By a single point lubrication with 8 bearing of 4 roller in our 
single storey CERES II roller mills, central system has been 
designed and approximately 640-800 grams of oil should 
be pressed. Double storey CERES II roller mills has been 
designed by lubricating of 8 roller from 16 single point and 
approximately 2560-3200 grams of oil should be pressed.
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Pide ve standart un için 
Esnek Öğütme sistemi

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

Bread, long considered a basic stable food, is as diverse 
as the cultures who consume it. While more airy and thick-
ly sliced bread is preferred in Europe and North America, 
consumers in North Africa, the Middle East and the Indian 
subcontinent like flat, wafer-like bread. Depending on the 
country, these flat breads are based on different recipes 
and have various names such as Chapati, Roti, Puri, Kiss-
ra, Gurassah, Arabic bread, Pita, Lavash and Khoboz.

VARIOUS FLOUR QUALITIES
Flat breads are baked from flour with various qualities 

and characteristics. In India and Pakistan, Atta flour is 
used for Chapati, Roti, Puri and other bread varieties. 
This whole wheat flour is characterized by high water 
absorption and starch damage. Traditionally, Atta flour 
is ground by stone mills and the relatively high tempera-

Uzun müddetçe temel bir gıda olarak değerlendirilen 
ekmek, onu tüketen kültürler kadar farklıdır. Avrupa ve 
Kuzey Amerika’da daha hafif ve kalın dilimli ekmek tercih 
edilirken, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Hindistan alt kıta-
sındaki tüketiciler pide ve ince ekmeği severler. Ülkeye 
bağlı olarak, bu pideler farklı tariflere dayanmaktadır ve 
Chapati, Roti, Puri, Kissra, Gurassah, Arap ekmeği, Pita, 
Lavaş ve Koboz gibi farklı isimlere sahiptir.

FARKLI UN KALİTELERİ
Pideler, farklı kalite ve özellikteki undan pişirilir. Hindis-

tan ve Pakistan’da, Atta unu Chapati, Roti, Puri ve diğer 
ekmek çeşitleri için kullanılır. Bu tam buğday unu, yüksek 
su emme ve nişasta hasarıyla karakterize edilir. Gelenek-
sel olarak, Atta unu geleneksel olarak taş değirmenlerde 
öğütülür ve proses boyunca ortaya çıkan yüksek sıcaklık 

Bühler’s PesaMill™, atta un üretmek için yeni bir yüksek sıkıştırmalı öğütme sunar. combiMill, 
PesaMill™’i diğer valsli değirmenlerle birleştiren yeni geliştirilmiş bir süreçtir. sonuç: özgün tam 
buğday unu, geleneksel pide için esmer un ve bir öğütme sisteminde standart fırın unu üretimi için 
ilk endüstriyel öğütme sistemi.

Bühler’s PesaMill™ offers a new high-compression mill for producing atta flour. the combiMill is a 
newly developed process that combines the PesaMill™ with roller mills. the result: the first indus-
trial milling system for the production of authentic whole wheat flour, dark flour for traditional flat 
bread and standard bakery flour in one milling system.

Flexible Milling system 
for Flat Bread and 
standard Flour

Product Manager - Ürün Sorumlusu
Bühler AG

Nicholas TROUNCE
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fırında pişmiş pidelere karakteristik tadını veren şeydir. 

ENDÜSTRİYEL ÜRETİM
Taş değirmenler; yüksek bakım ve enerji gereksinimle-

rini ifade eder ve artık günümüzdeki gıda güvenliği stan-
dartlarını karşılamazlar. Bunun nedeni, taş değirmenlerin 
artık Atta ununun modern endüstriyel üretimi için uygun 
olmamalarıdır. Başlangıçta, Bühler Atta ununun endüstri-
yel üretimi için özel bir valsli değirmen geliştirmeye odak-
lanmıştır, ancak test etme yoluyla tipik Atta unu tadının 
geleneksel değirmen teknolojisiyle elde edilemeyeceği 
hızlı bir şekilde belirgin hale gelmiştir. 

ATTA UNU İÇİN PESAMILL 
Sonuç olarak, Atta unu üretimi için tamamiyle yeni bir 

değirmen sistemi geliştirilmiştir: PesaMill™ ile Atta süreci. 
Yeni sürecin sırrı, yirmi geleneksel taş değirmenin yerine 
geçen yüksek sıkıştırmalı PesaMill™’dir. 

Entegre öğütme sistemlerinin kilit bir bileşeni olarak, 
PesaMill™ özellikle kullanım açısından esnektir. Pesa-
Mill™, un özelliklerinin bireysel gereksinimler için esnek 
olarak ayarlanmasına olanak sağlar. Randıman, nişasta 
hasarı ve su emme için parametreler kolay, hızlı ve doğru 
bir şekilde okunabilir. 

Öğütme malzemesinin valslerdeki beslemesi, etkili bir 
dolaşım sistemi kullanılarak doğrudan yapılır. Bu nedenle, 
PesaMill™ için öğütme açıklığı, ortak valsli değirmenler 
için daha geniştir. Atta süreci, 70 tona kadar basınç kul-
lanarak öğütme ürününü sıkıştırır. Çok büyük basınç ve 
buna ek olarak üretilen kırma kuvveti; Atta ununun genel 

tures that are produced in the process are what give the 
resulting baked flat breads their characteristic taste. 

INDUSTRIAL PRODUCTION
Stone mills, however, mean high maintenance and en-

ergy requirements, and no longer meet today’s food safety 
standards. This is why stone mills are no longer suitable 
for the modern industrial production of Atta flour. Originally, 
Bühler had focused on developing a special roller mill for the 
industrial production of Atta flour, however, through testing, 
it quickly became apparent that the typical Atta flour taste 
could not be achieved with conventional milling technology. 

PESAMILL FOR ATTA FLOUR 
As a result, a completely new milling system for the 

production of Atta flour was developed: Atta process with 
PesaMill™. The secret of the new process is the high-
compression PesaMill™ which replaces up to twenty tra-
ditional stone mills. 

As a key component of integrated grinding systems, Pesa-
Mill™ is particularly flexible in use. PesaMill™ allows flour 
characteristics to be flexibly adjusted for individual require-
ments. Parameters for yield, starch damage and water ab-
sorption can be easily, quickly and accurately set for different 
market requirements. 

The grinding material feeds directly to the rolls by using 
an effective circulation system. For this reason, the grind-
ing gap for the PesaMill™ is wider than for common roller 
mills. The Atta process compresses the milling product 
using up to 70 tons of pressure. The enormous pressure 
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tadında olumlu bir etkiye sahip sıcaklığı ve su emme ka-
pasitesini oluşturur.

COMBIMILL’E GENİŞLETME 
PesaMillTM’in piyasa başarısı, Bühler'i uygulamayı 

daha fazla geliştirme yollarını araştırmaya teşvik etmiştir. 
Sonuç; CombiMill süreci, özgün tam buğday unu, gele-
neksel pide için esmer un ve standart fırın unu üretimi 
için ilk endüstriyel öğütme sistemi. CombiMill süreci, bir 
öğütme sisteminde farklı kaliteli un üretmeyi mümkün kı-
larak geleneksel merdane teknolojisini yüksek sıkıştırmalı 
PesaMill™ ile birleştirir. Öğütme süreçleri, piyasa gerek-
sinimine ayarlanma konusunda esnek olmak için kazanç, 
nişasta hasarı ve su emme gibi un özelliklerine olanak 
sağlayarak tarif açısından doğru kalırken bireysel olarak 
ayarlanabilir. 

ÖĞÜTME TEKNOLOJİSİ KOMBİNASYONU
CombiMill süreç, valsli değirmen ve yüksek sıkıştırmalı 

PesaMill™’yi birleştirir. Buğday taneleri valsli değirmenin 
oluklu topları tarafından yavaşça açılır, kepek daha sonra 
elekte ayrılır ve üretilen irmik son olarak yüksek basınç 
altında PesaMill™’de istenilen taneye öğütülür. Esnek 
öğütme boşluğu ayarıyla, nişasta hasarı ve su emme gibi 
un özellikleri kolay ve tam bir şekilde ince ayarlanabilir. 
Tam buğday unu veya esmer un üretimi için istenen ke-
pek miktarı eklenir. 

ARTAN SANİTASYON VE 
AZALAN ENERJİ TÜKETİMİ 
CombiMill sürecindeki bütün bileşenler, gıda güvenliği 

materyallerinden yapılır ve bu nedenle en yüksek sanitas-
yon düzeyini karşılarlar. PesaMill™’in akıllı tasarımı kolay 
temizlik sağlar ve yüksek düzeyli bir gıda güvenliğini ga-
ranti eder. Sonuç olarak, PesaMill™ aynı zamanda ener-
ji tasarrufuna da yardımcı olur. Vals topları, bir motor ve 
şanzıman kutusu iletiminden oluşan iki doğrudan tahrikle 
çalıştırılır, bu da enerji tasarruflu operasyon ve enerji mas-
raflarında düşüş sağlar. 

and additionally generated shearing force creates heat, 
which has a positive effect on the typical flavor of the Atta 
flour, as well as its capacity to absorb water.

EXPANSION INTO COMBIMILL
The market success of the PesaMillTM prompted Bühler 

to look for ways to further enhance the application. The re-
sult is the CombiMill process, the first complete industrial 
milling system for the production of authentic whole wheat 
flour, dark flour for traditional flat bread and standard bakery 
flour. The CombiMill process combines the technology of the 
traditional roller mill with the high-compression PesaMill™, 
making it possible to produce different qualities of flour on 
one milling system. Grinding processes can be individually 
adjusted while remaining true to the recipe, allowing flour 
characteristics, such as yield, starch damage and water ab-
sorption to be flexible adjusted to the market requirement.

COMBINATION OF MILLING TECHNOLOGY
The CombiMill process combines the roller mill and the 

high-compression PesaMill™. Wheat kernels are gently 
opened by the corrugated rolls of the roller mill, the bran is 
then separated in the sifter and the produced semolina is fi-
nally ground to the desired granulation in the PesaMill™ under 
high pressure. With its flexible grinding gap adjustment, flour 
properties, such as starch damage and water absorption, can 
be easily and precisely fine-tuned. For the production of whole 
wheat flour or dark flour, the desired amount of bran is added.

INCREASED SANITATION 
AND REDUCED ENERGY CONSUMPTION
All components in the CombiMill process are made 

from food safe materials and therefore meet the highest 
level of sanitation. The intelligent design of the PesaMill™ 
enables easy cleaning and guarantees a high level of food 
safety. Finally, the PesaMill™ also helps to save energy. 
The rolls are powered by two direct drives which are com-
posed of a motor and a gearbox transmission, thus allow-
ing energy-efficient operation and reduced energy costs.
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“yeni model valsimiz ile  
sektörde dikkat çekeceğiz”

samet taşkın, Or-taş Milling:

"We will stand out 
in the sector 

with our new roller 
mill model"

"We are preparing to make a breakthrough 
in the sector, with our new roller mill mod-
el, which we patented and will put on the 
market anytime soon. We are planning to 
exhibit our new roller mill model, which 
we patented and developed with tüBİtaK 
(scientific and technological research 
council of turkey) at IdMa 2017."

"Patentini aldığımız ve yakın zamanda pi-
yasaya süreceğimiz yeni model valsimiz ile 
sektörde çok konuşulacak bir işe imza at-
maya hazırlanıyoruz. tüBİtaK ile beraber 
geliştirdiğimiz bu yeni makinemizi, İdMa 
2017’de sergilemeyi planlıyoruz."

Değirmenci Dergisi’nin bu ayki konuğu Or-Taş De-
ğirmen Makineleri’nin ortağı Samet Taşkın. 20 yıl önce 
küçük bir atölye olarak kurulan Or-Taş Değirmen, gü-
nümüzde 10 bin metrekarelik modern tesisinde tüm 

This month, Değirmenci Magazine's guest is Samet 
Taşkın, one of the partners of Or-Taş Milling Machinery. 
Founded as a small workshop twenty years ago, Or-Taş 
Milling Machines has become a corporate firm, which 
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değirmen ve yem makinelerini son teknoloji ile üreten, 
birçok ülkede bayilik ve referansları olan, her zaman en 
kaliteli üretim ve maksimum müşteri memnuniyetini ilke 
edinmiş kurumsal bir firma haline gelmiştir. 

En büyük avantajlarının babasının değirmencilik ve un 
sektöründeki tecrübesi olduğunu söyleyen Or-Taş De-
ğirmen Ortağı Samet Taşkın ile Or-Taş’ın değirmencilere 
sunduğu teknolojik çözümleri, sektöre kazandırdıkları ye-
nilikleri, şirketin hedeflerini ve yeni geliştirdikleri makinele-
rini konuştuk.

Sayın Taşkın, öncelikle dergimiz okurları için OR-TAŞ 
Değirmen’i biraz anlatır mısınız? OR-TAŞ Değirmen 
kimdir, neler yapar ve değirmen teknolojileri sektörün-
deki yeri nedir?
OR-TAŞ, 1996 yılında 500 metrekarelik bir alanda küçük 
bir atölye olarak kuruldu. Şu anda 10 bin metrekarelik 
modern tesisinde tüm değirmen ve yem makinelerini son 
teknoloji ile üreten, birçok ülkede bayilik ve referansları 
olan, her zaman en kaliteli üretim ve maksimum müşteri 
memnuniyetini ilke edinmiş kurumsal bir firma. 

Firma olarak en büyük avantajımız babamız Bahattin 
Taşkın’ın değirmencilik ve un sektöründeki 40 yılı aşkın 
tecrübesidir. Diyagram, kapasite ve un kalitesi konusunda 
kendisinin tecrübesi hem müşterilerimize yol gösteriyor 
hem de bizim ufkumuzu açıyor. Ayrıca temel amacımız ise 
Konya’da bulunan kendi un fabrikamızda, yeni çalışmalar 

manufactures all kind of milling and feed  machines with 
cutting edge technology at its modern facility of ten thou-
sand square meter, and adopts top quality production 
and maximum customer satisfaction as a principle with 
franchises and references in many countries. 

With Samet Taşkın, partner of Or-Taş Milling Machine, 
who says that one of their biggest advantages is his fa-
ther's experience in milling and flour sector, we talked 
about technological solutions Or-Taş provides to millers, 
innovations they brought to the sector, the company's 
objectives and new machinery they are developing.

Mr. Taşkın, first of all, could you please tell our read-
ers about OR-TAŞ Milling Machine? What is OR-TAŞ 
Milling Machine, what do they do and what is their role 
in the sector?

OR-TAŞ was established in 1996, at a small workshop 
located on a 500 square meter area We are now a corpo-
rate firm, which manufactures all kind of milling and feed 
machines with cutting edge technology at its modern fa-
cility of ten thousand square meter, and adopts top qual-
ity production and maximum customer satisfaction as a 
principle with franchises and references in many countries. 

As a company, our biggest advantage is our father Ba-
hattin Taşkın's experience of more than 40 years in mill-
ing and flour sector His experience in diagram, capacity 
and flour capacity both guides our customer's and opens 
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ve düzenlemeler gerçekleştirip değirmencilik sektöründe 
en kaliteli ürünü üretmektir.

Bizlere Türkiye ve dünya değirmencilik endüstrisindeki 
yeriniz ve değirmencilik pazarındaki payınız hakkında 
biraz bilgi verebilir misiniz? 20 yıllık sürede kaç ülkeye 
ulaştınız ve kaç anahtar teslim un fabrikası kurdunuz?
200’e yakın anahtar teslim un fabrikası kurduk ve 
30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Şu an adını 
kanıtlamış bir firma olarak yeni hedefimiz marka değeri 
daha yüksek ve büyük bir firma olarak müşterilerimize 
hizmet vermektir.

Bildiğimiz kadarıyla yurtdışında da birçok ülkede ofi-
siniz bulunuyor. Firmanızın yurt dışındaki yapılanması 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Temsilci anlamında 10 ülkede bağlantılarımız çok iyi. Fa-
kat ihracatımızın büyük bölümünü oluşturan ülkeler ara-
sında Kazakistan, Irak, Özbekistan ve Cezayir bulunuyor.

OR-TAŞ Değirmen’in müşterilerine sunduğu yedek 
parça, bakım, onarım, teknik destek gibi hizmetleri 
hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? 
Yedek parça, bakım-onarım ve teknik destek konusun-
da birçok ülkede bulunan yedek parça satış ofislerimiz 
ve gerek yerel gerekse Türkiye’den gönderdiğimiz süper-
vizörler sayesinde, sorunsuz ve hızlı bir şekilde çözüm 
sunuyoruz.

Bir fabrika veya makinenin kurulumunu tamamladıktan 
sonra üretimde çalışacak personele eğitim veriyor mu-
sunuz? Bu konudaki çalışmalarınız hakkında bize biraz 
bilgi verebilir misiniz?
Tabi ki eğitim veriyoruz. Genelde teslimattan sonra bir 

up new horizons for us. Also, our main goal is to product 
top quality product in milling sector with new projects 
and arrangements in our own flour plant in Konya.

Can you give us some information about your place 
in the milling industry of Turkey and the world, and 
your share in milling market? How many countries 
have you reached and how many turn-key flour mills 
have you established over the course of 20 years?

We have established about 200 turn-key factories and 
exported products to more than 30 countries. As a com-
pany, which proved its name in the sector, our goal is to 

provide service to our customers as a larger company 
with a higher brand value.

As far as we know, you also have offices in many 
countries abroad. What can you tell us about the 
organizational structure of your company in foreign 
countries?

In terms of representation, our connections in 10 coun-
tries are quite good. However, Kazakhstan, Iraq, Uzbeki-
stan and Algeria are among the countries to which we 
export the majority of our products.

Can you give us some information about OR-TAŞ's 
services to its customers such as spare part, mainte-
nance, repair, technical support? 

Thanks to our spare part sales offices in many coun-
tries and supervisors from local areas or sent from Tur-
key, we provide smooth and fast solutions in spare part, 
maintenance-repair and technical support.

Do you provide training to the personnel, who will 
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ay uzman ekibimiz, müşterilerimizin personeline gerekli 
eğitimleri sağlıyor. Ayrıca tüm makinelerimizin teknik ba-
kımları ve özelliklerini gösteren, konuştukları dilde hazırla-
dığımız “Fabrika Teknik Pasaportu” kitapçığını da müşte-
rilerimize teslim ediyoruz.

OR-TAŞ Değirmen’in Ar-Ge çalışmaları ve buna ayırdı-
ğınız bütçe hakkında biraz bilgi verir misiniz? 
Ar-Ge bizim olmazsa olmazımız. O yüzden bütçe ayırmak 
yerine gerekli olan her harcamayı bütçe sınırlaması olma-
dan gerçekleştiriyoruz. Mühendislerimiz sürekli kendi un 
fabrikamız olan Taşkınlar Un Fabrikası’na giderek makine-
lerin performansını iyileştirmek ve yeni teknolojiler geliştir-
mek için Ar-Ge’yi yerinde başlatıyor. 

Yakın bir zamanda piyasaya sunduğunuz ya da suna-
cağınız bir yenilik var mı? Varsa bu yeniliğinizin avan-
tajlarını anlatır mısınız?
Patentini aldığımız ve yakın zamanda piyasaya sürece-
ğimiz yeni model valsimiz ile sektörde çok konuşulacak 
bir işe imza atmaya hazırlanıyoruz. TÜBİTAK ile beraber 
geliştirdiğimiz bu yeni makinemizi, İDMA 2017’de sergile-
meyi planlıyoruz.

Müşterilerinizin sizi tercih etme sebepleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz ya da yeni bir yatırımcı neden OR-
TAŞ Değirmen’i tercih etmelidir? Müşterilerinize va-
dettikleriniz neler?
Müşterilerimize, öncelikle yenilikçi, kaliteli ve son teknoloji 
ürünlerle donatılmış bir fabrika vadediyoruz. Ayrıca maki-
ne kalitesinden ziyade, elde edeceği un kalitesi ve kapasi-
tesi konusunda müşterilerimize büyük katkılar sağlıyoruz. 

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Sektörümüz ve işimiz zor. Sektörde A’dan Z’ye her gö-
revde ve her aşamada bulunan tüm arkadaşlara işlerinde 
başarılar dilerim.

work in the production line after the establishment of 
a factory or machinery set-up? Can you give us some 
information about your activities in this regard?

Of course we provide training programs. Our expert 
team provide necessary training to our customer's per-
sonnel generally 1 months after delivery. Also, we give 
our customers "Factory Technical Passport" booklet, 
which is prepared in the language of the relevant country, 
and indicates the technical maintenance requirements 
and specifications of all machinery.

Can you give us some information about OR-TAŞ 
Milling Machine's R&D activities and the budget allo-
cated to these activities? 

R&D is an essential element of our company. Therefore, 
we realize all the necessary expenditures without any limi-
tations instead of allocating a budget. Our engineers go to 
Taşkınlar Mill Plant, which is our own flour mill, and start 
R&D process on-site in order to improve the performance 
of machinery and develop new technologies. 

Is there any innovation that you have recently put on 
the market or you will introduce in near future? If so, 
could you explain the advantages of this innovation?

We are preparing to make a breakthrough in the sector, 
with our new roller model, which we patented and will put 
on the market anytime soon. We are planning to exhibit 
our new roller model, which we patented and developed 
with TÜBİTAK (Scientific and Technological Research 
Council of Turkey) at IDMA 2017.

What do you think about your customer's motives to 
choose your company or why should a new investor 
prefer OR-TAŞ Milling Machine? What are your prom-
ises to your customers?

First of all, we are promising our customers an innova-
tive, top quality factory, which is equipped with products 
manufactured with cutting 
edge technology. In addi-
tion to machinery quality, 
we make significant con-
tributions to our custom-
ers in terms of the capac-
ity and quality of the flour 
obtained as a result of 
manufacturing processes. 

What are your con-
cluding remarks?

Our sector and work are 
challenging. I wish success 
to all my friends assigned 
in every position and seg-
ment of the sector.
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satake yeni ölçüm cihazı 
"gaBalyzer'ı tanıttı

satake released new 
measuring device  
“gaBalyzer”
.........................................

On 25 October, satake released its new gaBa measuring device gaBalyzer. the device gives easy and 
rapid analysis of gaBa (gamma-amino butyric acid) content in rice.

satake, 25 Ekim tarihinde yeni gaBa ölçüm cihazı gaBalyzer'ı piyasaya tanıttı. cihaz, pirinçteki 
gaBa (gama-amino butrik asit) içeriğini kolay ve hızlı bir şekilde analiz ediyor.

Having first developed the GABA Meter for analyzing 
GABA content in rice in 2009, Satake has released the 
improved GABA measuring device “GABAlyzer” on 25 
October, which requires less handling time. According 
to the statement of the company, the device senses the 
color concentration to analyze the GABA content and it 
does not require any technical knowledge to operate the 
device. The new device also analyzes the GABA more 
rapidly than the conventional device which requires 5 
hours. The measurer operates the device for only 2 hours 
when simultaneously analyzing 10 samples. Another out-
standing feature of the device is that it enables significant 
reductions in analyzing time and improvements in effi-
ciency by reducing the operating time by 50%. Also, it 
does not require deleterious substances, so it is not nec-
essary to store them or perform waste liquid treatment.

Pirinçteki GABA içeriğini analiz etmek için öncelik-
le 2009 yılında GABA Ölçeri’ni geliştiren Satake, 25 
Ekim'de daha kısa kullanım süresi gerektiren gelişmiş 
GABA ölçüm cihazı "GABAlyzer'ı" piyasaya tanıttı. Fir-
manın açıklamasına göre, cihaz, GABA içeriğini analiz 
etmek için renk yoğunlaşmasını algılıyor ve cihazı kul-
lanmak için herhangi bir teknik bilgi de gerekmiyor. Yeni 
cihaz aynı zamanda GABA analizlerini 5 saat gerektiren 
geleneksel cihazlardan daha hızlı bir şekilde tamamlıyor. 
Ölçümü yapan kişinin aynı zamanda 10 numuneyi analiz 
ederken cihazı yalnızca 2 saat çalıştırması yetiyor. Ciha-
zın başka bir dikkat çekici özelliği ise analiz süresinde 
büyük bir tasarruf sağlaması ve çalışma süresini %50 kı-
saltıp, verimi yükseltmesi. Cihaz zararlı madde kullanımı 
da gerektirmiyor ve bu yüzden depolanması ya da atık 
sıvı işleminden geçirilmesi gerekmiyor.

viterra, Manitoba'daki yeni yüksek iş hacimli tahıl terminalinde büyük bir resmi açılış etkinliği dü-
zenledi. yeni tesisin 30.000 ton tahıl depolama kapasitesi bulunuyor.

viterra Manitoba'da yeni bir tahıl terminali açtı

Kanada’nın tahıl sektörü lideri Viterra, Kanada’nın 
Manitoba eyaletinde bulunan yeni tahıl terminalinin res-

Canada's grain industry leader Viterra officially 
opened its new grain terminal in Manitoba, Canada. 

viterra opened new grain terminal in Manitoba
..................................................................................................................

viterra hosted an official grand opening event at its new high throughput grain terminal in Mani-
toba. the new facility has 30,000 tonnes of grain storage capacity. 
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The new facility has 30,000 tonnes of grain storage and 
a 134 railcar loading capacity, including a loop track 
with access to CN and BNSF rail lines. Kyle Jeworski, 
Viterra's President and CEO states that this investment 
in this new grain terminal demonstrates Viterra’s confi-
dence in global agriculture.  Jeworski added: “Viterra 
has been working side by side with Manitoba farmers 
for over 100 years, connecting them to markets around 
the world. We're very pleased with this highly efficient 
facility and what it will mean to farmers, suppliers and 
other stakeholders in this province and in this commu-
nity. We also recognize that any success we have as a 
company is directly attributed to our customers, who 
choose to trust us, to support us, and to provide us 
with the quality products we need to meet our end us-
ers' expectations worldwide.”

mi açılışını gerçekleştirdi. Yeni tesisin 30.000 ton tahıl 
depolama ve 134 vagon yükleme kapasitesi ile tesis 
içinde dönen demir yolu ve CN ile BNSF ray hatlarına 
erişimi bulunuyor. Viterra CEO ve Başkanı Kyle Jewors-
ki, yeni tahıl terminaline yaptıkları yatırımın Viterra'nın 
küresel tarıma karşı duyduğu güveni ortaya koyduğu-
nu belirtti.  Jeworski sözlerine şu şekilde devam etti: 
"Viterra 100 yılı aşkın bir süredir Manitoba çiftçileriyle 
omuz omuza çalışıp, onların dünya çapındaki piyasalar-
la bağlantı kurmalarını sağlıyor. Bu yüksek verimli tesis-
ten ve bu bölgedeki çiftçi, tedarikçi ve diğer paydaşlar 
için ifade ettiği anlamdan son derece memnunuz. Bir 
şirket olarak elde edeceğimiz her başarının, bize güve-
nen, destek veren ve bize kaliteli ürün sağlayan dünya 
çapındaki müşterilerimiz sayesinde olduğunu biliyoruz.  
Dünya genelindeki müşterilerimizin beklentilerini karşı-
lamamız gerektiği bilincindeyiz.”
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tornum Finlandiya'da yeni bir tesis inşa ediyor

tornum to build new facility in Finland
......................................................................................................

Sweden based grain facility manufacturer Tornum is build-
ing a new grain receiving and storing facility for Hankkija Oy, 
Finland's leading agricultural store chain. The new facility will 

İsveçli tahıl tesisi üreticisi Tornum, Finlandiya'nın 
önde gelen tarımsal ürün tedarik zinciri Hankkija Oy için 
yeni bir tahıl alım ve depolama tesisi inşa ediyor. Yeni 

Nijerya 15 milyon dolarlık 
sorgum değirmeni kuruyor

Nigeria to install 
$15 million sorghum mill
.........................................

Northern Nigeria Flour Mills is installing a sorghum milling facility worth $15 million to produce flour from 
locally grown sorghum. the facility is expected to be complete in the first quarter of 2017. 

Kuzey Nijerya un değirmenleri (NNFM), ülkede yetiştirilen sorgumdan un üretebilmek için 15 milyon 
dolarlık sorgum işleme tesisi kuruyor. tesisin, 2017 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Northern Nigeria Flour Mills (NNFM) has started the 
installation a sorghum milling facility worth $15 million 
to produce flour from locally grown sorghum. The pro-
duced sorghum flour will be included into wheat flour 
products. The milling facility, according to the Chairman 
of the FMN Group, John G. Coumantaros, consists of 
yearly capacity of 100,000 metric tonnes, saving an es-
timated $25 million yearly. Coumantaros, who spoke 
during the 44th yearly general meeting of NNFM Plc, ex-
pressed optimism that the investment would boost the 
company's profitability in the coming years. He noted 
that the sorghum milling process, which would be ready 
for commissioning during the first quarter of 2017, is ex-
pected to enhance the usage and consumption of local 
grains, thereby creating jobs and stimulating economic 
activities in the rural areas.

Kuzey Nijerya Un Değirmenleri, yerel üretim sorgum-
dan un elde edebilmek amacıyla, 15 milyon dolarlık 
sorgum işleme tesisinin kurulumuna başladı. Üretilecek 
sorgum unu, buğday unu ile yapılan ürünlere alternatif 
olarak kullanılacak. All Africa’nın haberine göre, FMN 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı John G. Coumantaros, 
yeni tesisin yıllık 100 bin tonluk öğütme kapasitesine 
sahip olduğunu ve yılda 25 milyon dolar kar sağladığını 
ifade etti. Firmanın 44. yıllık genel toplantısında konuşan 
Coumantaros, bu yatırımın firmanın gelecek yıllardaki 
karını artıracağını ve bu konuda çok olumlu düşündükle-
rini belirtti. Coumantaros, 2017 yılının ilk çeyreğinde ta-
mamlanmasını bekledikleri sorgum işleme tesisinin yerel 
tahılların kullanımını ve tüketimini artıracağını, bu sayede 
de yeni iş imkânları yaratılacağını ve kırsal alanda ekono-
mik faaliyetlerin artacağını sözlerine ekledi.
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be built in Turku, a western Finnish city. The construction of 
cereal plant will triple the grain storage capacity. The project 
will be implemented on a turnkey basis, which includes the 
design, concrete works, construction, connection and com-
missioning. According to the statement of the company, the 
new facility will include 8 grain elevators with total capacity of 
10 million kg of grain, two-piece reception building, of which 
the receiving part is isolated from the machine tower parts, an 
automatic sampler, a vibrating sieve, industrial dust removal 
system, automatic industrial PLC control system.

tesis, Finlandiya'nın batısında bulunan Turku şehrinde 
inşa edilecek. İnşaatı tamamlandığında tesisin tahıl de-
polama kapasitesi üç katına çıkacak. Proje, tasarım, 
beton çalışmaları, inşaat, bağlantı ve hizmete alım da 
dahil olmak üzere anahtar teslim proje olarak uygula-
nacak. Şirketin açıklamasına göre, toplam 10 milyon 
kg tahıl depolama kapasitesine sahip olmanın yanı 
sıra, yeni tesiste 8 tahıl elevatörü, iki-parçalı alım bi-
nası, otomatik numune alıcı, titreşimli elek, endüstriyel 
tozdan arındırma sistemi ve otomatik endüstriyel PLC 
kontrol sistemi bulunacak.

tornum is constructing a new grain intake and stor-
age facility for hankkija Oy in Finland. the project 
will be ready in the beginning of 2017. 

tornum, hankkija Oy için Finlandiya'da yeni bir 
tahıl giriş ve depolama tesisi inşa ediyor. Proje 
2017 yılının ilk aylarında hazır olacak.
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türkiye’de yeni soya çeşidi 
geliştirildi

New soybean variety has 
been grown in turkey
..................................................

chairman of gaP agricultural research Institute (gaPtaEM) İbrahim halil Çetiner said that they have 
grown a new soybean variety called ‘’gaPsOy16’’ at the end of 10 years of study

gaP tarımsal araştırma Enstitüsü (gaPtaEM) Müdürü İbrahim halil Çetiner, 10 yıllık çalışma so-
nunda 'gaPsOy16' ismini verdikleri yeni bir soya çeşidi geliştirdiklerini söyledi.

A new soybean variety began to be cultivated at the end 
of the study that the Southeastern Anatolia Project Agri-
cultural Research Institute (GAPTAEM) has made for more 
than 10 years. Soybean becoming popular with agricul-
tural prducts such as corn, wheat, peanuts, cotton and 
pepper and began to be grown in Sanliurfa was improved 
and grown in acordance with the temperature of the re-
gion and the type of soil. It is expected that the soybean 
registered with the name of ''GAPSOY16'' will be an alter-
native to cotton, corn and wheat as oil and industrial plant.

Chairman of GAPTAEM, İbrahim Halil Çetiner, noting that the 
GAPSOY16 soybean variety will be grown in especially South-
east, all over the regions where the soybean is produced, ex-
plained that the rate of oil is also very good in new soybean 
variety and the amount of protein is around 44 percent.

Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nün (GAPTAEM) 10 yılı aşkın süredir yaptığı ça-
lışma sonunda yeni bir soya çeşidi yetiştirilmeye başlandı. 
Mısır, buğday, fıstık, pamuk ve biber gibi tarım ürünleriyle 
adından söz ettiren Şanlıurfa'da yetiştirilmeye başlanan 
soya, ıslah edilerek bölgenin sıcağına, toprak yapısına 
uygun olarak yetiştirildi. "GAPSOY16" ismiyle tescillenen 
soyanın, yağ ve endüstri bitkisi olarak pamuk, mısır ve 
buğdaya alternatif olması bekleniyor.

GAPSOY16 soya çeşidinin Güneydoğu başta olmak 
üzere tüm soya üretimi yapılan bölgelerde yetiştirilebi-
leceğini belirten GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çeti-
ner, yeni soya çeşidinde yağ oranının çok iyi olduğunu 
ve protein miktarının da yüzde 44 civarında olduğunu 
açıkladı. 

altunkaya grubu 1,2 milyar ciroya ulaştı

altunkaya group achieved 
revenue of 1,2 billion
...........................................................................................

altunkaya group of companies, which is one of the representatives of rice and pulse sector that 
exports 95 percent of production, took place among the most important actors of turkish economy 
by obtaining revenue of 1,2 billion liras with production that it made in 5 different sectors.

üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden pirinç ve bakliyat sektörünün temsilcilerinden altunkaya şirket-
ler grubu, 5 ayrı sektörde yaptığı üretimle 1,2 milyar liralık ciro elde ederek türkiye ekonomisinin 
en önemli aktörleri arasına girdi.

1,2 milyar liralık cirosu ile Türkiye'nin ekonomideki gizli 
kahramanlarından biri haline gelen Altunkaya, pirinç, bak-
liyat, yağ üretimi ve ihracatında da söz sahibi firmalardan 
biri. Tarım ve hayvancılıktaki iddialı projeleriyle büyümesini 

Altunkaya, which became one of the secret heroes in 
Turkish economy, is one of the companies having a say 
in rice, pulse, oil production and export. The Company 
that continues to grow with its assertive projects in agri-
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duru Bulgur producing a variety of pulse prod-
ucts has offered its new kameo rice to the mar-
ket. Kameo rice made the certified production 
for 2 years in turkey has been packaged and 
transported to the consumer by duru Bulgur for 
the first time.

Çeşitli bakliyat ürünleri üreten duru Bulgur, yeni ürünü Kameo pirinci piyasaya sundu. türkiye’de 
2 yıldır sertifikalı olarak üretimi yapılan Kameo pirinç, ilk defa duru Bulgur tarafından paketlenip 
tüketiciye ulaştırılıyor. 

Türkiye’nin lider gıda firmalarından Duru Bulgur’un yeni 
ürünü Kameo pirinç, marketlerdeki yerini aldı. Bin, 2 bin 
500 ve 5 bin gramlık paketlerde tüketiciye sunulan Ka-
meo pirinç, yüzde 100 yerli ve Trakya Gönen’den tedarik 
ediliyor. Baldo pirinçten türetilen, İtalyan menşeili fakat 
Türkiye’de 2014’ten bu yana sertifikalı olarak üretimi ya-
pılan Kameo pirinç, ilk defa Duru Pirinç tarafından paket-
lenip tüketiciye ulaştırıldı. 

2016 yılında Baldo pirinç ile aynı ekim alanına sahip olan 
Kameo pirincin, önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda 
ekileceği öngörülüyor. 

Kameo rice which is a new product of Duru Bulgur, Tur-
key's leading food companies, took its place in the market.
Kameo rice offered to the consumer in thousand, 2 thou-
sand 500 and 5 thousand gram packages is 100 percent 
native and supplied from Gönen, Thrace. Baldo rice which 
is derived from Baldo rice and Italian origin, but made the 
certified production since 2014 in Turkey has been pack-
aged and transported to the consumer by Duru Bulgur 
for the first time. It is expected that Kameo rice having the 
planting area with Baldo rice in 2016 will be planted in wider 
areas in the coming years. 

duru Bulgur, yeni ürünü  
Kameo pirinci piyasaya  
sundu

duru Bulgur has offered 
new kameo rice 
to the market
...........................................................

culture and livestock exports 95 percent of its production 
to more than 50 companies. It has especially big brands 
in Middle East countries. 

Mahsum Altunkaya, who is Member of the Board of Al-
tunkaya Group of Companies, stating that they provide 
employment of one thousand and 700 people, empha-
sized that studies to become of the driving powers of re-
gion and country economy are continued without slowing 
down. He added to his words that according to figures of 
2015, they made contribution to export vision of Turkey 
of 2023 as an export leader in grain and pulse sector and 
fruit-vegetable products sector in addition to being 26th 
company of Turkey that exports at the most and as third 
of Turkey in oil and olive oil sector and as sixth of export in 
textile and raw material sector. 

sürdüren şirket, üretiminin yüzde 95'ini 50'den fazla ül-
keye ihraç ediyor. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde aranılan 
büyük markalara sahip.

Bin 700 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Al-
tunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mah-
sum Altunkaya, bölge ve ülke ekonomisinin itici güç-
lerinden biri olmak için çalışmalarının hız kesmeden 
devam ettiğini vurguladı. 2015 yılı rakamlarına göre 
Türkiye'nin en çok ihracat yapan 26. şirketi olması-
nın yanı sıra, hububat ve bakliyat sektörü ile meyve- 
sebze mamulleri sektörlerinde ihracat lideri, zeytin 
ve zeytinyağı sektöründe Türkiye üçüncüsü ve tekstil 
ve hammaddeleri sektöründe ihracat altıncısı olarak 
Türkiye’nin 2023 ihracat vizyonuna katkıda bulunduk-
larını sözlerine ekledi.
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Türkiye’nin en modern ve donanımlı gıda tahlil la-
boratuvarlarından biri olan Nevşehir Ticaret Borsası 
Gıda Tahlil Laboratuvarı yetkilileri, 2016'dan bu yana 
bu yana 2 binin üzerinde buğday ve un numunesinin 
analiz için laboratuvara getirildiğini belirtti.

Nevşehir’in un ihtiyacını karşılamasının yanında bü-
yük oranda yurt dışına da ihracat yapan un fabrika-
larının gerekli tahlillerinin yapılmasında büyük kolaylık 
sağlayan laboratuvarda, un ve buğday tahlillerinin yıl 
sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

Authorized people of the Food Analysis Laboratory of Com-
mercial Exchange of Nevşehir, which is one of the most modern 
and equipped food analysis laboratories in Turkey, stated that 
more than 2 thousand wheat and flour samples were brought to 
laboratory for analysis as of the new year 2016 until now. 

It is expected that flour and wheat analyses continue by 
being increased until the end of year in laboratory which con-
siderably meets flour need of Nevşehir and which also pro-
vides great convenience to make necessary analyses of flour 
factories making export to abroad. 

Buğday ve un analizleri arttı

Wheat and flour analyses increased
..............................................................................

It has been recently stated in Food analysis laboratory rendering service within building of com-
mercial Exchange of Nevşehir that wheat and flour analyses increased.

Nevşehir ticaret Borsası binası içerisinde hizmet veren gıda tahlil laboratuvarı’nda son dönem-
lerde buğday ve un analizlerinin arttığı belirtildi.

Türkiye’de 15 milyon kişinin geçim kaynağı olan buğ-
dayın üretiminde, son 30 yılda herhangi bir artış yaşan-
mazken, yaşamsal öneme sahip buğdayın yerel çeşit-
leri kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yüzden ETİ 
ve WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)-Türkiye, Anadolu 
topraklarında buğdayın bugünkü fotoğrafını çekmek 
ve buğday çeşitlerinin yaşatılmasına katkıda bulunmak 
için Türkiye’nin Buğday Atlası’nı hazırladı.

Siyez, Kavılca ve Gernik gibi yok olma riski altında-
ki buğday çeşitlerini Türkiye’nin gündemine taşıyan 
Türkiye’nin Buğday Atlası projesi, gıda güvenliği açısın-
dan Türkiye’nin buğday çeşitliliğini öne çıkarmayı, yerel 
buğday çeşitlerinin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerle 
ilgili farkındalık yaratmayı ve alınması gereken önlemleri 
geliştirmeyi amaçlıyor.

2015 yılında başlatılan Türkiye’nin Buğday Atlası pro-
jesi, Türkiye’nin buğday haritası ile ilgili mevcut tabloyu 
gözler önüne seriyor ve alınabilecek önlemler konusun-
da bir yol haritası ortaya koyuyor. 

ETI Burçak and the WWF (World Wide Fund For Na-
ture) Turkey which collaborate for the sustainability of 
wheat have prepared Turkey’s Wheat Atlas for the pur-
pose of protecting the future of wheat. While no increase 
in the last 30 years in the production of wheat which it 
is the source of livelihood in Turkey, the local varieties of 
vital wheat are faced with the danger of disappearance. 
Therefore, ETI and the WWF (World Wildlife Foundation)- 
Turkey have prepared in order to take a photo of the 
wheat today in Anatolia and to contribute to the revival 
of wheat varieties.Turkey's wheat Atlas project bringing 
up the wheat varieties at risk of extinction such as siyez, 
kavılca ve gernik into Turkey's agenda aims to highlight 
Turkey's wheat varieties in terms of security and to create 
awareness about the dangers faced by the local wheat 
varieties and to improve measures to be taken.

Turkey's Wheat Atlas project, launced in 2015, reveals 
the current statement about the Turkey's wheat map and a 
road map about the precautions to be taken. 

Etİ Burçak ve 
WWF-türkiye’den Buğday 
atlası projesi

Wheat atlas project by 
Etİ Burçak and WWF-turkey
.....................................................
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“I strongly believe that the millers must be orga-
nized; we manufacture the most sensitive prod-
uct to feed humans; we must be intelligent in 
the decisions; the world needs food, the world 
needs us, we cannot ignore it and when I said 
“us” I said “the world milling industry”, we must 
assume the commitment to social entrepreneur.”

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

 “stratejik işbirliğine 
inanıyoruz”

diego h. cifarelli, FaIM: 
“We believe in  

strategic alliances”
“değirmencilerin organize olmaları gerektiğine 
olan inancım sonsuz; insanların besin ihtiyaçla-
rını karşılamak üzere en hassas ürünleri üretiyo-
ruz. Kararlarımızda akıllıca davranmak durumun-
dayız. dünyanın besine ihtiyacı var; dünyanın, 
bize ihtiyacı var. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. 
Buradaki “biz”den kastım tüm değirmencilik en-
düstrisidir. sosyal teşebbüs bağlamındaki taah-
hüdümüzü yerine getirmeliyiz.”

Bu ay, Arjantin Değirmencilik Endüstrisi Derneği (FAIM) 
Başkanı Sayın Diego H. CIFARELLI ile bir araya geldik. 
60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren FAIM, ekmeğin en 
hassas gıda maddelerinden biri olarak kabul gördüğü 
Arjantin’de oldukça önemli bir yere sahip. 

This month, we talked with Diego H. CIFARELLI, Presi-
dent of Argentinian Federation of the Milling Industry 
(FAIM). Operating for more than 60 years, FAIM is con-
sidered highly significant by Argentinians since the bread 
is one of the most sensitive foods. 
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Arjantin değirmencilik endüstrisinde yaklaşık 100 de-
ğirmen firmasının bulunduğunu belirten Diego H. Cifarelli, 
“En son teknolojiyi kullanan ve 100 yıldan daha uzun bilgi 
birikimine sahip şirketlerimiz var ve bu, bizim için mükem-
mel bir durum” diyor. 

Diego H. Cifarelli ile FAIM’in Arjantin değirmencilik en-
düstrisindeki yeri, ülkedeki değirmenlerin kapasitesi, de-
ğirmencilerin yeni teknolojilere yaklaşımı ve FAIM’im he-
defleri hakkında konuştuk. 

Sayın Diego H. Cifarelli, öncelikle derneğiniz ve der-
nekteki faaliyetiniz hakkında bize biraz bilgi verebilir 
misiniz? 

Arjantin Değirmencilik Endüstrisi Derneği (FAIM), piyasa-
nın %95’ini oluşturan yaklaşık 100 değirmen firmasından 
oluşuyor. FAIM, 1954 yılında kuruldu. Derneğimiz, ülkemiz 
insanı için oldukça önemli bir yere sahip. Ekmek, ülkemiz-
de oldukça popüler ve en hassas konulardan biri olarak 
kabul görüyor. Benim görevim ise, farklı kurumlardaki ki-
şileri temsil etmek. Her gün, müteşebbislerin işini daha da 
kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 1996 yılın-
dan bu yana bu endüstride çalışıyorum, un değirmencili-
ğinde 15 yıl görev aldıktan sonra, 2011 yılından bu yana da 
tüm endüstriyi temsil eden bu kurumun başındayım. 

Arjantin un değirmenciliği endüstrisi hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Değirmenlerin sayısı, kapasitesi ve 
teknoloji kullanım düzeyi hangi noktada? 

Değirmenlerin kapasitesi günlük 40.000 ton civarında. Pi-
yasada 200 değirmen firması bulunuyor ve ayın 15 günü 
çok fazla bir faaliyette bulunmuyorlar. Bu durum firmaları ol-
dukça zorluyor ve sanırım önümüzdeki yıllarda piyasada ye-
niden yapılandırma anlamında çalışmalar gerçekleştirilecek. 

Değirmen firmalarının, yeni teknolojilere olan yak-
laşımı nasıl? Son dönemde değirmencilik ve teknoloji 
yatırımlarına yönelik bir artış söz konusu mu? 

Teknolojiye yönelik yatırımlar memnun edici düzeyde. 
Son teknolojiye sahip firmalarımız var ve 100 yılı aşkın 
bilgi birikimine sahip olan çok sayıda firmamız da var. Bu, 
bizim için harika bir durum. 

Arjantin’deki tüm değirmenler, tamamen yerli tüke-
time yönelik mi çalışıyor? Ülkenizdeki değirmenlerde 
ihracat faaliyetleri söz konusu mudur? 

İhracat faaliyeti gerçekleştiren değirmenlerin sayısı yaklaşık 
70. Bu durum bizim için oldukça önemli. Ancak bazı neden-
lerden dolayı bu hususta büyük zorluklar yaşıyoruz. Örneğin, 
kaliteli buğday ya da gümrük vergisi üzerindeki engeller gibi. 

Ülkenizdeki hammadde seviyesi nedir? Değirmen-
lerde işlenen hammaddenin ne kadarı ülkenizde üre-
tilirken, ne kadarı ithal edilmektedir? İthalat için hangi 

Informing us that Argentinian milling industry is com-
posed by about 100 milling companies, Diego H. Cifarelli 
says “we have milling companies with the latest tech-
nologies and another with more years, and there are a lot 
of milling companies with more than 100 years of experi-
ence, which is great.” 

With Diego H. Cifarelli, we talked about FAIM’s place in 
Argentinian milling industry, milling capacity of the coun-
try, the millers’ approach to new technologies and the 
targets of FAIM.

Mr. Cifarelli, first of all, could you please give us 
some information about the association and your ac-
tivities in FAIM? 

The Argentinian Federation of the Milling Industry is 
composed by about 100 milling companies that represent 
the 95% of the offer in the market. FAIM was created in 
1954. It is very important for the people of the govern-
ment in our country, bread is very popular and represents 
one of the most sensitive things and it is essential in the 
basic basket. My work is to represent all and each of the 
partners from various agencies; I try to make the entrepre-
neurs’ job a little easier every day. I have been working in 
the industry since 1996, during 15 years at the front of a 
flour mill and since 2011 at the front of all industries. 

Could you please give us some information on the 
Argentinian flour milling industry? What can you say 
about the number of the mills, milling capacities and 
technology usage level?

The milling capacity is approximately 40.000 tons a 
day, 200 milling companies, and 15 days a month, we 
do not have much activity. It is very difficult for the com-
panies; I think that in the following years we will have a 
restructuration in the market. 

How is the approach of the milling companies to-
wards the new technologies? Is there any increase in 
the recent milling and technology investments?

The investments in technology are satisfactory, we have 
milling companies with the latest technologies and another 
with more years, and there are a lot of milling companies 
with more than 100 years of experience, which is great.

Do all of the mills in Argentina realize their produc-
tion completely for the domestic consumption? Are 
there any export activities of the mills in your country?

About 70 milling companies export, this activity is very 
important for us, but in some moments there are some 
reasons that make this situation very difficult, for example 
quality wheat, tariff barriers, etc.

What is the level of raw material in your country? 
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ülkeleri tercih ediyorsunuz? 
Ülkemizdeki buğday, çiftçilerimiz için çok önemli. Ar-

jantin, son 50 yılda buğday üretiminde çok önemli mesa-
feler kat etti. Ancak, bu konuda da zaman zaman çeşitli 
zorluklar yaşıyoruz. Arjantin umarım gelecek yıl uluslara-
rası piyasaya tekrar dönecek. Tahıl ithalatına ihtiyacımız 
yok; tüm tüketimi kendi ürünlerimizden sağlıyoruz. 

Un tüketim miktarı ve Arjantin tüketim kültürü konu-
sunda biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin, un, hangi 
gıda ürünleri için kullanılıyor ve ne şekilde tüketiliyor? 
Tüketicilerin tercihleri neler? 

Avrupa geleneklerine sahibiz. İç tüketim çok yüksek ve 
yıllık kişi başı tüketim 120 kilo. Unlu mamullere çok ihtiyaç 
duyuyoruz. Un endüstrisi ülkemizde oldukça büyük. Sektör-
de şu anda yaklaşık 35.000 unlu mamul firması bulunuyor. 

Değirmencilik endüstrisinin ilerlemesi, tüketim mik-
tarı ve tercihler bakımından ülkenizde gelecekte bek-
lenen gelişmeler hususunda neler düşünüyorsunuz? 

Gelecek beş yıl için stratejik bir planımız var; buradaki 
en önemli problem, işlerin yeterince şeffaf olmaması ve 
kapasite fazlalığı. Bu alanlarda çok çaba sarf ediyoruz. 
İstediğimiz sonuçları alamazsak, Arjantin’deki değirmen 
firmalarının geleceği zora girecek. 

Değirmencilik bakımından, ülkenizi, Amerika kıtasın-
daki diğer ülkelerle kıyasladığınızda hangi durumdası-
nız? Gelecekte dünya çapındaki konumunuzu güçlen-
dirmek için neleri hedefliyorsunuz? 

Arjantin, Amerika kıtasındaki buğday unu üretiminde en 
önemli ülkelerinden bir tanesi. Buğday, tahıl üretimi ala-
nında oldukça önemli bir yere sahip. Ülkemizdeki buğday 
üretimi tekrar Amerika kıtasında üst sıralarda yer almaya 
başlayacak. Buğday hem bizim hem de ülkemiz için büyük 
önem taşıyor. FAIM, bir ALIM (Latin Amerikan Değirmen 
Derneği) üyesidir. Amerikalı kardeşlerimizin ülkesi ile birlikte 
çalışmaya devam ediyoruz; stratejik ortaklıklara inanıyoruz. 

How much of the raw material pro-
cessed in the mills is produced in 
your country, and how much of it 
imported? Which countries do you 
prefer for the imports?

The wheat in our country is very 
important for the farmers, Argen-
tina has been one of the greatest 
in wheat in the last 50 years, un-
fortunately we have come through 
different difficult situations, but I 
hope that next year Argentina will 
return to the international market, 
we don’t need to import cereal, all 
the consumption comes from our 
own harvest.

Could you please give some information on the 
flour consumption amount and consumption culture 
of Argentina? For instance; for which food products 
the flour is used and how is it consumed? What are 
the preferences of your consumers in bakery product 
consumption?

We have European traditions; the domestic consump-
tion is very high, we are consuming about 120 kilos wheat 
per person a year. Bakery products are very required, the 
bakery industry is very big in my country, and there are 
almost 35.000 bakery industries in this moment.

What do you think about the future development of 
your country in terms of both the improvement of the 
milling industry and consumption amounts and prefer-
ences of your country? What are your future expecta-
tions about your industry?

We have an strategic plan for the next five years, the 
most important problem is not the transparency in the 
business and the excess of capacity; we are very busy in 
these areas, without any results, it will be very difficult for 
the future Argentinian milling companies.

What do you think about your position when you 
compare your country to other countries in American 
continent in terms of milling? What do you aim in order 
to strengthen the position of your industry throughout 
the world in the future?

Argentina is one of most important country in produc-
tion of wheat flour in the American continent, it both rep-
resents, in the chain, the most important in the area of 
cereal, the production of wheat in our country is going to 
be highlighted again in the American continent. Is very 
important for us and it is very important for the country. 
The Faim is an ALIM (Latin American Milling association) 
member, we work with the American brothers’ country, 
we believe in strategic alliances.
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Dernek olarak, özellikle şu anda endüstriniz için uy-
gulanmakta olan ya da ilerleyen yıllarda uygulanacak 
olan herhangi bir projeniz var mı? 

Daha önce de ifade ettiğim üzere, FAIM ekibim tarafın-
dan hazırlanan ve tüm derneklerin desteğini alan stratejik 
bir planımız var. Bunun için oldukça hırslıyız. Bütün hedef-
lerimize ulaşacağımızdan eminim. Bunun için çok çaba 
sarf ediyoruz. Ancak, endüstriyel sektörü değişime uğra-
tacak şeylerin gerçekleşeceğini düşünüyorum.

Son olarak, un değirmenciliği hususunda neler ekle-
mek istersiniz?

Değirmencilerin organize olmaları gerektiğine olan inancım 
sonsuz; insanların besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere en has-
sas ürünleri üretiyoruz. Kararlarımızda akıllıca davranmak duru-
mundayız; FAIM ve ALIM gibi kuruluşlar, işbirliği veya endüstri 
kararlarımızın merkezinde yer alıyor. Dünyanın besine ihtiyacı 
var; dünyanın, bize ihtiyacı var. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. 
Buradaki “biz”den kastım tüm değirmencilik endüstrisidir. Sos-
yal teşebbüs bağlamındaki taahhüdümüzü yerine getirmeliyiz. 
Bizlere verdiğiniz bu fırsattan dolayı sizlere teşekkür ediyor ve 
dünya çapındaki tüm meslektaşlarımıza saygılarımı sunuyorum.

As an association especially, do you have any proj-
ects for your industry that are being realized right now 
or will be realized in the coming years?

As I said earlier, we have an strategic plan that was 
made by my work team FAIM and celebrated by all as-
sociates, this is very ambitious, I am sure that all those 
objectives will be achieved, we work very hard for it, but 
I think that there are some things that will change in our 
industrial sector.

Finally, what would you like to add about your asso-
ciation and the flour milling industry in your country?

I strongly believe that the millers must be organized; 
we manufacture the most sensitive product to feed 
humans; we must be intelligent in the decisions; and 
institutions like FAIM or ALIM are the heart for the al-
liance or industry discussions, the world needs food, 
the world needs us, we cannot ignore it and when I 
said “us” I said “the world milling industry”, we must 
assume the commitment to social entrepreneur. 
Thanks for the opportunity and a very special greeting 
to all the colleagues of the world.
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“Our facilities have a capacity of 1200 
tons of bread flour production and a ca-
pacity of 300 tons of semolina produc-
tion on solid production line. Our feed 
facilities have a process capacity of 160 
tons. Our pasta factories have a daily 
production capacity of 120 tons on 4 
lines. Our warehouses allocated for the 
storage of solely grain have a capacity 
of 120.000 tons. ”

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

 “tahıl değirmenciliğinin 
potansiyelini arttıracak 

projelerimiz var”

vehbi El Besyoni, 

Benghazi National Mills: 
“We have projects that will 

increase the potential of 
grain milling”

“tesislerimiz günde 1200 ton ekmeklik un 
üretim kapasitesine, katı üretim hattı üze-
rindense günlük 300 ton irmik üretim kapa-
sitesine sahip. yem fabrikalarımızda saatte 
160 ton üretim gerçekleştiriyoruz. Makarna 
fabrikamız ise 4 hat üzerinde günde 120 
ton üretim yapıyor. sadece hububat depo-
lamaya tahsis edilmiş depolama silolarımız 
120.000 ton kapasiteye sahip.”

Değirmenci Dergisi’nin bu ayki konuğu Libya'dan 
Benghazi National Milling Company Mühendisi Vehbi El 
BESYONI. 50 yıla yakın bir süredir hizmet veren Beng-
hazi National Milling Company un, kepek ve irmik üretimi 

This month, the guest of Miller Magazine is the Benghazi 
National Milling Company of Libya Engineer Vehbi El Besyoni. 
The Benghazi National Milling Company which has an experi-
ence of close to 50 years produces flour, bran and semolina.
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gerçekleştiriyor. 
Tesislerinde günde 1200 ton ekmeklik buğday unu üre-

timi gerçekleştirdiklerini belirten El Besyoni, Bingazi, Eb-
yar, El Meraç, Kazablanka ve Tobruk şehirlerinde bulunan 
depolama silolarının da 120 bin ton kapasiteye sahip ol-
duğunu ekliyor. Besyoni, gelecekte liman yakınındaki tahıl 
depolama alanlarına yönelikler yatırımlar gerçekleştirmek 
istediklerini, mevcut değirmenlerinde bakım çalışmaları 
da yürüteceklerini açıkladı. 

Benghazi National Milling Company'nin operasyonla-
rı, kullandığı teknolojiler, hammadde ihtiyacı ve gelecek 
planları ile ilgili detayları firmanın mühendisi Vehbi El 
Besyoni’den alıyoruz. 

Sayın El Besyoni, firmanız Benghazi National Milling 
Company hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç yılında 
kuruldu ve bugünlere nasıl geldi?

Benghazi National Milling Company, Ekonomi ve Sa-
nayi Bakanlığı'na bağlı üretim ve sanayi nitelikli genel bir 
şirket. Benghazi National Milling Company, 1971 yılında 
kurulmuş olup, 1984 yılında bazı eklentiler yapılmış ve 
yem sanayi ile hububat siloları alanına girmiştir.

Firmamız, değirmencilik sektöründe un, kepek ve irmik 
üretimi gerçekleştiriyor. İkinci ürün olarak makarna üreti-
yoruz; üçüncü ürün olaraksa tüm türleriyle hayvan yemi 
üretiyoruz. Firmamızın diğer bir uzmanlık alanı ise hubu-
bat depolama silolarıdır. Son olarak ürünlerimizi Libya içe-
risinde ve özellikle ülkenin kuzey kesiminde pazarlıyoruz. 

Denetim merkezimiz Bingazi şehrinde; tahıl değirmen-
lerimiz ise El Mereç ve Tobruk şehirlerinde bulunuyor. Te-
sislerimiz günde 1200 ton ekmeklik un (Fine Flour) üretim 
kapasitesine, yine katı üretim hattı üzerinden günlük 300 
ton irmik üretim kapasitesine sahip. Bingazi, Ebyar, Ka-
zablanka ve Tobruk şehirlerinde bulunan yem fabrikaları-
mızda saatte 160 ton üretim gerçekleştiriyoruz. Makarna 
fabrikamız ise Bingazi şehrinde yer alıyor ve 4 hat üzerinde 
günde 120 ton üretim yapılıyor. Depolama siloları Bingazi, 
Ebyar, El Meraç, Kazablanka ve Tobruk şehirlerinde olup, 
120.000 ton kapasiteye sahiptir. Sadece hububat depola-
mak için tahsis edilmiş olup fabrikalara bağlı değildir. 

Üretim tesisiniz, kapasiteniz ve kullandığınız tekno-
lojiler ile ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? 

Öğütme alanında kullanılan teknolojiler vals ve kuru 
nemlendirme sistemleridir. Ayrıca gayet ince temizleme 
sistemi, merkezi tartım cihazı, otomatik ve manuel işlet-
me sistemimiz de bulunmaktadır. Eski ve yeni tüm değir-
menler İtalyan Ocrim şirketinin üretimidir; yem fabrikası ve 
makarna fabrikası ise Bühler üretimidir. 

Hammadde durumunuz nedir? Hammadde ihtiyacını 

Stating that they daily produce 1200 tons of bread wheat 
flour in their facilities, El Besyoni added that the storage si-
los in Banghazi, Ebyar, El Meraç, Casablanca and Tobruk 
cities have a capacity of 1200 tons of bread flour produc-
tion. Besyoni specified that they wanted to realize in the 
future investments for grain storages near the port and they 
will carry out maintenance works at the existing mills.

The firm’s Engineer Vehbi El Besyoni gives us informa-
tion on the Benghazi National Milling Company’s opera-
tions, the technologies used and the need for raw mate-
rial and future plans. 

Mr. Vehbi El Besyoni, could you give us some infor-
mation on your firm Benghazi National Milling Com-
pany? When was it established and how did it come 
to these days? 

Benghazi National Milling Company is a production and 
industrial company tied to the Ministry of Economy and 
Industry. Benghazi National Milling Company was estab-
lished in 1971 and it enlarged in 1984 with some additions 
and started to be engaged in feed industry and grain silos. 

Our firm is engaged in the production of flour, bran 
and semolina. As a secondary product, we manufac-
ture pasta. Thirdly, we produce all kinds of animal 
feed. Another field of expertise of our company is the 
storage silos for the grain. Lastly, we market our prod-
ucts within Libya and in particular, in the north of the 
country. 

Our control center is in the city of Benghazi and grain 
mills are in El Mereç and Tobruk cities. Our facilities have 
a capacity of 1200 tons of bread flour production and 
a capacity of 300 tons of semolina production on solid 
production line. Our feed facilities in Benghazi, Ebyar, 
Casablanca and Tobruk cities have a process capacity 
of 160 tons. Our pasta factory is in Benghazi and it has 
a daily production capacity of 120 tons on 4 lines. The 
storage silos are in Benghazi, Ebyar, El Meraç, Casa-
blanca and Tobruk cities and they have a capacity of 
120.000 tons. They are solely for grain storage and are 
not tied to the factories. 

What can you tell us about your production facili-
ties, capacity and the technologies used? 

The technologies used in the milling are roller and dry 
humidification systems. In addition, we have quite fine 
cleaning systems, central weighing devices, and auto-
matic and manual operation systems. All the old and new 
mills are made by Italian Ocrim Company and the feed 
factory and pasta factory are by Bühler. 

What is your raw material outlook? How do you 
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nasıl karşılıyorsunuz?
Yumuşak buğday alımı hukuki satın alım yoluyla ve bu 

konuda uzman uluslararası şirketler aracılığıyla gerçekleş-
tiriliyor. Bizim kayıt altına aldığımız ve şirkette tescil edilen 
hububat ise genellikle Libya limanlarına yakın olması nede-
niyle Karadeniz ve hububat üreten Avrupa Birliği ülkelerin-
den temin ediliyor. Söz konusu hububat çoğunlukla yumu-
şak buğday, arpa ve sarı mısırdan oluşuyor. Sert buğday 
ise talebin en yoğun olduğu Amerika Birleşik Devletleri ve 
Meksika'dan temin ediliyor. Bunun yanında, az miktarda da 
olsa nitelikli yerel sert buğday da kullanıyoruz. 

Tüm hububat hammaddeleri (farklı türden buğdaylar ve 
diğer maddeler) ulusal teknik ve ölçü standartları merke-
zi tarafından düzenlenen Libya Ölçü Standartlarına tabi 
bulunmaktadır. Bu kurul hukuken yetkili mercii olup, ay-
rıca üretilen diğer maddeler de Libya standartlarına ta-
bidir. Yine teknik kontrol için getirilen gıda maddeleri de 
Libya’ya girişinden önce sınır kapılarında kontrol edilmek-
te olup, bu kontrolü yapan kurum Ulusal Gıda Maddeleri 
ve Zirai Ürünler Kontrol Merkezidir.

Ülkenizdeki un ve unlu mamuller tüketim alışkanlık-
ları hakkında bilgi verebilir misiniz? Un ülkenizde en 
çok hangi ürünlerin üretiminde kullanılıyor? 

Ülkemiz Libya destek sistemine sahip olması nedeniyle 
ekmek fiyatları bakımından dünyadaki en ucuz ülkedir. Zira 
buğday, değirmen şirketleri tarafından uluslararası fiyatlar 
doğrultusunda satın alınıyor ve buğday değirmen şirketleri 
tarafından buğday fonuna uluslararası fiyatlarla aktarılıyor. 
Ardından yıllık olarak yaklaşık 1.500.000 ton civarında buğ-
day yıllık tüketim oranları doğrultusunda destek fiyatından 
fırınlara satılıyor. Libya 1980’li yıllarda buğday ithal ederken, 
modern fırınların inşası noktasında hızlı bir sıçrayış gerçek-
leştirmiş ve daha fazla un üretir hale gelmiştir. 

meet your demand for raw material? 
The purchase of soft wheat is carried out through the 

legal purchase by the international companies specializ-
ing in their respective fields. The grain registered with the 
company is generally procured from the Black Sea coun-
tries and the grain-producing European Union countries 
as they are close to the Libyan ports. The said grain 
mainly consists of soft wheat, barley and yellow corn. 
The hard wheat is procured from the United States and 
Mexico where the demand is the highest. In addition, we 
use quality local hard wheat though in a limited amount. 

All grain raw materials (wheat and other ingredients of 
different species) are subject to the Libya Measurement 
Standards regulated by the national technical and mea-
surement standards center. This committee is legally au-
thorized and other produced materials are subject to the 
Libyan standards. Likewise, the foodstuff brought for tech-
nical control are subject to the controls before entering 
Libya and the institution responsible for this is the National 
Foodstuffs And Agricultural Products Control Center. 

Could you give us information on the consumption pat-
terns of flour and bakery products in your country? For 
which products is the flour most used in your country?

Libya is the country where the bread is the cheapest all 
over the world as it has a supporting system because the 
wheat is bought at the international prices by the milling 
companies and it is transferred at the international prices 
to the wheat fund by the wheat milling companies. Then, 
approximately 1.5 million tons of wheat annually is sold 
to the bakeries in line with the annual consumption rate. 
While Libya was importing wheat in 1980s, it made great 
progress with the construction of modern bakeries and 
started to produce more wheat. 
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Libya ekmeği çoğunlukla Türk ekmeğine benzemekte 
olup, yerel un tüketimi yılda 135 kg’ı aşmaktadır. Buğday 
unu, taze beşeri gıda alanında kullanılıyor, sert irmikten 
elde edilen katı buğday ürünü ise Libya'daki temel yi-
yeceklerden biri olan kuskus üretiminde kullanılıyor. Di-
ğer yandan yumuşak irmik ise makarna sanayisine dahil 
oluyor ve sert un değirmenlerinin de doğrudan makarna 
sanayisi ile ilişkisi bulunuyor. Kepek ise yem sanayinde 
kullanılan ikincil bir üründür. 

Gelecekle ilgili hedefleriniz nelerdir? Gelecekte yatı-
rım yapmayı planlıyor musunuz? 

Hedeflerimiz arasında, daha çok limanlara yakın ola-
rak hububat depolama alanında geleceğe yönelik yatırım 
projeleri ya da mevcut değirmenlerin geliştirilmesi, bakım 
çalışmaları, işletim gereksinimlerinin karşılanması, model 
değirmenlerde dişli aletlerinin yenilenmesi ve yumuşak 
buğday üretimi için ziraat yatırımlarına yönelik, özellikle 
de tahıl değirmenciliğini büyük ölçüde arttıracak projeler 
bulunmaktadır. 

Türkiye değirmencilik sanayisindeki büyük ilerlemeyi 
görmüş biri olarak, önümüzdeki İDMA fuarı için ve özel-
likle önceki iki İDMA fuarını gerçekleştirenler için başarılar 
diliyor, bu konuya önem gösteren Değirmenci Dergisi’ne 
de teşekkürlerimi sunuyorum.

The Libyan bread is generally likened to the Turkish bread 
and the annual domestic flour production exceeds 135 kg. 
The wheat flour is used in the fresh human food field and 
the hard wheat obtained from the hard semolina is used in 
the production of couscous, a basic food in Libya. On the 
other hand, the soft semolina is used in the pasta industry 
and hard flour mills are directly related to the pasta industry. 
Barn is a secondary product used in the feed industry. 

What are your future targets? Do you plan to make 
any investment in the future?

Among our targets are the future investments projects 
for the grain storages preferably close to the ports or the 
development of the existing mills and their maintenance, 
operating requirements and the renewal of gear tools at the 
model mills and projects to specially increase agricultural in-
vestments for soft wheat production. As someone who saw 
the great progress in the milling industry of Turkey, we wish 
success to those who held the previous two İDMA fairs for 
the next one and I wish to extend my thanks to the Miller 
Magazine showing great interest in this regard.

Industry of Turkey, we wish success to those who held 
the previous two İDMA fairs for the next one and I wish to 
extend my thanks to the Miller Magazine showing great 
interest in this regard.
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India is the second largest producer of rice in the 
World, second only to China, and processing approxi-
mately 155.682 million metric tons per year. Its rice cul-
tivation area covers more than 44 million hectares and 
accounts for 40% of the food production in the country. 
This article explores the benefits that introducing micro-
wave moisture measurement into the drying process can 
bring to the producer.

If rice is going to be stored for a period of time then the pre-
ferred choice is paddy rice as this is the grain in its natural un-
processed state, still containing the husk. Ideally this should 
have a moisture content of approximately 14% before stor-
age. As a general “rule” the storage life of the grain is halved 
for every 1% increase in moisture content which means that 
accurate moisture measurement is vital to ensure profitability. 

Hindistan, Çin’den sonra dünyadaki en büyük ikinci pi-
rinç üreticisidir ve yılda yaklaşık 155.682 milyon ton pirin-
ci işler. Ülkenin pirinç ekim alanı 44 milyon hektardan faz-
la alanı kapsar ve bu da ülkedeki gıda üretiminin %40’ına 
tekabül eder. Bu makale, kurutma prosesine dahil edilen 
mikrodalga nem ölçümünün üreticiye sağlayabileceği ya-
rarları ele almaktadır. 

Eğer pirinç bir süreliğine depolanacaksa, tercih edi-
len seçim çeltiktir çünkü çeltik doğal halindeyken ka-
buklu bir tahıldır. İdeal olarak, pirinç depolanmadan 
önce yaklaşık %14’lük bir nem içeriğine sahip olmalı-
dır. Genel bir kural olarak, tahılın depolama ömrü nem 
içeriğinde meydana gelen %1’lik her bir artış için yarıya 
bölünür, bu da karlılığı sağlamak amacıyla tam nem öl-
çümünün çok önemli olduğu anlamına gelir. 

Neal CASS

Pirinç üretiminde 
Nem Ölçümü 

Moisture Measurement
 in rice Production

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

Sales Manager - Satış Müdürü
Hydronix

“this automatic adjustment provides a major cost saving by reducing the amount of energy re-
quired to heat the dryers as the rice is automatically dried at the optimum rate for that stage of the 
process. this will also result in a final product quality improvement as there is less breakage due to 
the grains being dried too quickly.”

“Bu otomatik ayar, prosesin bu aşamasında optimum oranda otomatik olarak kuruduğu için, kurutu-
cuları ısıtmak için gerekli olan enerji miktarını azaltarak temel bir maliyet tasarrufu sağlar. Bu durum, 
aynı zamanda tahılların çok çabuk kuruması nedeniyle daha az kırılma olduğu için nihai bir ürün kalite 
gelişimiyle de sonuçlanacaktır.”
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Tahılların depolanma süresini arttırmak ve pirincin be-
sin değerini daha fazla muhafaza etmek için, ürün ge-
nellikle depolama için kurutulmadan veya daha fazla iş-
lenmeden önce kabuklu olarak buharlanır veya kavrulur. 
Bu; nişastayı çekirdekte jelatin haline getirerek tahılların 
sertleşmesine neden olur. Bu durum kullanımlarını kolay-
laştırır ve aynı zamanda öğütme sırasında kırılan çekir-
dek miktarını da azaltır. 

Hindistan’da pirinç işleme genellikle manuel yapılır. 
Bu işlem, pirinçler buharlandıktan sonra güneşte kuru-
tulma aşamasında ve öğütme ya da depolama işlemine 
alınmadan önce, belli bir iş gücüne dayanmaktadır. Ku-
rutma teknolojilerindeki son değişiklikler, daha büyük iş-
leme tesislerinin daha fazla pirinci kurutmalarına olanak 
sağlamıştır. Ancak, proses tam olarak anlaşılamadığında 
işlevsiz bir kurutma işlemine dönebilecek bu sistemleri, 
operatörler hala manuel olarak kontrol etmektedir. 

Uygun fiyatlı dijital mikrodalga nem ölçümünün pro-
sese dahil edilmesi, Hindistan’da pirinç endüstrisinde 
devrim yaratıyor. Söz konusu ölçüm, üreticilerin kurutu-
cuları doğrudan ve gerçek zamanlı olarak kontrol etme-
lerine olanak sağlayan prosesin önemli aşamalarında, 
tahılın nem düzeyinin doğru okunmasını sağlıyor. Bu 
durum; pirinçteki nemin proses için doğru oranda ku-
rutulmasına neden olur ve pirinç, tahılların kalitelerinin 
artırılması işleminde doğrudan etki görür. Bu sayede 
üreticinin karlılığı da artar. 

To increase the stor-
age life of the grains and 
to preserve more of its 
nutritional value the rice 
is often steamed or par-
boiled in the husk before 
drying for storage or pro-
cessing further. This ge-
latinizes the starch within 
the kernel and hardens 
the individual grains 
which makes them easier 
to handle and also reduc-
es the amount of broken 
kernels during milling.

The processing of rice 
in India has typically 
been manual, relying on 
a workforce to turn the 
grains in the sun to dry 
them after steaming and 
before the rice is sent 
for milling or storage. 
Recent changes in dryer 
technologies have allowed larger processing plants to 
dry much larger quantities of rice. However, operators 
have still manually controlled the drying functions of 
these systems which can cause inefficient drying when 
the process is not fully understood.

The introduction of affordable digital microwave mois-
ture measurement into the process is revolutionizing the 
rice industry in India. It provides accurate moisture read-
ings of the grain at important stages of the process en-
abling the producers to directly control the dryers in real 
time. This leads to rice that has been dried to the correct 
moisture percentage for processing and has the direct 
effect of increasing the quality of the grains and therefore 
an increase in the producers’ profitability.

PARBOILING PADDY RICE
The parboiling process consists of heating the rice in 

circulating hot water for up to 7-8 hours in boiling kettles 
or soaking tanks which typically hold between 1,000 and 
2,000 liters each. The rice is at a moisture content of 
around 30% when it is discharged to a drying system.

DRYING RICE
There are two main objectives when drying rice, the 

first is to minimize the amount of broken rice in the final 
product and the second is to get to the target moisture 
level as quickly and accurately as possible to reduce 
energy expenditure.

Figure 1: Rice Dryers at MJ Grains, India
Şekil 1: Hindistan’daki at MJ Grains Şirketindeki Pirinç Kurutucuları
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The rice is typically between 30-34% moisture when it 
enters the drying process after parboiling. It needs to be 
dried to reach a target of 14% before being passed across 
for storage or 10-12% for the milling process, where it is 
de-husked, sorted and polished before packaging.

Drying systems may be either a batch or continuous 
process. In a batch dryer, the rice is circulated until the 
moisture level reaches a set target. In a continuous dryer 
process the rice passes through a number of stages, of-
ten using different dryers, with each stage reducing the 
temperature of the dryer as the target moisture level is 
reached. This allows the rice to be dried quickly while 
the moisture level is higher and then more slowly as the 
rice gets drier. The end result is that the rice is dried as 
quickly as possible without affecting the quality of the 
final product.

The table 1 illustrates an example of the targets 
reached during this process.

INSTALLING A MOISTURE SENSOR
The installation of a proven microwave moisture sensor 

into the system will enable the producer to accurately 
know the moisture level 
of the rice at critical parts 
of the process enabling 
them to control the dryer 
temperature and drying 
time. In a batch dryer 
system the best location 
for measuring moisture 
is in the outlet from the 
dryer where it goes to the elevator which either recircu-
lates the rice or sends it forward to the milling hall.

In a multi-stage (continuous) dryer, the best results can 
be obtained by measuring at the outlet from each of the 
stages. This enables each stage to be individually con-
trolled to get the correct moisture level before the rice is 
transferred to the next stage. The most effective mea-
surement for either system is achieved using a moisture 
sensor that is mounted in ducting. 

CALIBRATION AND ACCURACY
Some sensor manufacturers sell their equipment with 

generic calibration constants for different materials or 
claim that calibration is not required, but this does not re-
move the need for the calibration process if a user wants 
to get the best results from their sensor. As an example of 
this, if the producer uses a generic value for the calibra-
tion constants an accuracy of +/-1% may be achieved. 
However, by using a full calibration technique it is pos-
sible to get a basic accuracy of +/-0.5% and, with the 

ÇELTİĞİN YARI HAŞLANMASI
Yarı haşlama süreci, genel olarak her biri 1,000 ve 

2,000 litre arasındaki kaynatma kazanlarında veya sıcak 
su tutulan demlendirme tanklarında pirincin 7-8 saate 
kadar ısıtılmasından oluşur. Pirinç, bir kurutma sistemine 
boşaltıldığında yaklaşık %30’luk bir nem içeriğine sahiptir. 

PİRİNÇ KURUTMA
Pirinç kuruturken iki temel neden vardır, birincisi nihai 

üründe kırılmış pirinç miktarını en aza indirgemektir, ikinci-
si ise enerji sarfiyatını azaltmak için mümkün olan en hızlı 
ve doğru şekilde hedef nem düzeyine ulaşmaktır. 

Pirinç yarı haşlama işleminden önce kurutma prosesine 
girdiğinde genellikle %30-34’lük nem içeriğine sahiptir. 
Pirinç, depolama işlemine geçmeden önce %14’lük bir 
düzeye ulaşmak için kurutulur. Ya da ambalajlanmadan 
önce kabuğunun çıkarıldığı, ayıklandığı ve parlatıldığı 
öğütme işlemi için %10-12’lik bir düzeye ulaşacak şekil-
de kurutulur. 

Kurutma sistemleri bir yığın veya devam eden proses-
ten oluşabilir. Bir yığın kurutmada, pirinç, nem düzeyi be-
lirlenen hedefe ulaşana kadar devirdaim yapılır. Devam 

eden kurutma prose-
sinde ise, pirinç, zaman 
zaman farklı kurutucu-
lar kullanılarak, birçok 
aşamadan geçer. Bu 
aşamaların her birinde, 
hedef nem seviyesine 
ulaşıldığında kurutucu-
nun sıcaklığı  düşer. Bu; 

nem düzeyi daha yüksekken pirincin daha hızlı kuruması-
nı ve pirinç kurudukça da daha yavaş bir şekilde kurutul-
masını sağlar. Sonuç olarak, pirinç, nihai ürünün kalitesini 
etkilemeden mümkün olduğunca çabuk kurutulur. 

Tablo 1'de bu süreç boyunca ulaşılan hedeflere ilişkin 
bir örnek gösterilmektedir.

BİR NEM SENSÖRÜ KURULUMU 
Bir mikrodalga nem sensörünün sisteme kurulumu, 

üreticinin kurutma sıcaklığını ve kurutma zamanını kont-
rol etmesine olanak sağlayan prosesin kritik kısımlarında 
pirincin nem düzeyini doğru bir şekilde bilmesini sağlaya-
caktır. Bir yığın kurutma sisteminde, nemi ölçmek için en 
iyi yer pirincin kurutucudan çıktığı yerdir. Pirinç buradan 
kendisini ya tekrar dolaşıma sokan ya da doğrudan öğüt-
me kısmına gönderen elevatöre geçer. 

Çok aşamalı (devam eden) bir kurutmada, en iyi so-
nuçlar aşamaların her birinden çıkışta ölçüm yaparak elde 
edilebilir. Bu durum; pirinç bir sonraki aşamaya geçme-
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den önce doğru nem düzeyini elde etmek için her 
aşamanın tek tek olarak kontrol edilmesine olanak 
sağlar. Her bir sistem için en etkili ölçüme, kanal 
sisteminde kurulan bir nem sensörüyle ulaşılır. 

KALİBRASYON VE DOĞRULUK 
Bazı sensör üreticileri, ekipmanlarını farklı mater-

yaller için genel kalibrasyon değişmezleriyle satarlar. 
Ya da kalibrasyonun gerekli olmadığını iddia ederler. 
Ama bu, sensörden en iyi sonuçları almak isteyen bir 
kullanıcı için kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldırmaz.
Bunun bir örneği olarak, eğer üretici kalibrasyon de-
ğişmezleri için genel bir değer kullanırsa, %+/-1’lik 
bir doğruluğa ulaşılabilir. Ancak, tam bir kalibrasyon 
tekniğini kullanarak %+/-0.5’lik bir temel doğruluk 
elde etmek mümkündür ve hatta en iyi bakım ve test 
etmeyle %+/-0.3’lük bir doğruluk elde edilebilir. Bu 
nedenle, kalibrasyon gerçekleştirmenin basit ve etkili 
bir yoluna sahip olmak önemlidir. 

Hydronix; genel değerlerden ziyade kalibrasyonu 
tanımlamak için her zaman prosesteki gerçek de-
ğerlerin kullanılmasını önerir. Bu genellikle, üretici 
başlangıçtan itibaren çalışmak için doğru değerlere 
sahip olsun diye, sensörün işletmeye alınması sıra-
sında yapılır ve materyalde farklı bir değişiklik olana 
kadar üreticinin sensörü yeniden kalibre etmesine 
gerek yoktur. Ancak, gerekli olması halinde sensör 
kalibrasyonlarını gerçekleştirmek basittir. Üretici, 
materyalden bir numune alırken aynı zamanda sen-
sördeki okumayı not eder. Materyal numunesi daha 
sonra tam olarak kurutulur ve üreticinin mevcut 
metodu kullanılarak analiz edilir. Nem dengesi veya 
masaüstü analiz cihazı üretici metoduna örnektir. 

Sensör yazılımı kullanarak her iki süreçten ortaya çıkan 
değerler bir tabloya girilir. Hydronix sensörleri, nemdeki 
değişikliklere doğrusal olarak cevap verir; böylelikle sen-
sörün tüm diğer değerlerdeki nem oranını elde etmesi için 
sadece iki test sonucunun en azı gerekmektedir. 

Eski teknolojiyi, örneğin analog ölçüm tekniklerini kul-
lanan sensörler, nemdeki değişiklikle doğrusal bir ilişkiye 
sahip değildir ve bu, sensör değeri ile olan ilişkiyi tanımla-
mak için gereken çalışmayı arttırır. Ayrıca bu sensörlerin, 
ölçüm güvenilirliğini ve tekrarlanabilirliğini azaltan çevre 
ve üretim değişkenleri için stabilize edilmesi çok zordur.

NEM ÖLÇÜMÜNÜN YARARLARI
Bir yığın kurutma sisteminde, otomatik kontrol sistemi, 

sürecin her bir aşamasını eşleştirmek için periyodik olarak 
ayarlanan sıcaklık ayar noktalarına sahip olacaktır. Bu; ge-
nellikle bir pirinç numunesini test etmek için çevrimdışı bir 
nem tayin cihazı kullanılarak ya da pirinç tanelerine bakarak 
ve hissederek bir operatör tarafından manuel olarak yapı-

best care and testing, even achieve +/-0.3%. Therefore 
it is important to have a simple and effective way of per-
forming a calibration.

Hydronix always recommends using real values from the 
process to define the calibration rather than generic values. 
This is usually done during commissioning of the sensor so 
that the producer has accurate values to work with from 
the start and they should not need to recalibrate the sensor 
unless there is a distinct change in the material. However, 
it is simple to perform sensor calibrations if needed. The 
producer notes the reading from the sensor at the same 
time as taking a sample of the material. The material sample 
is then completely dried and analyzed using the producers’ 
current method, for example a moisture balance or desk-
top analyzer. Using the sensor software the resulting values 
from both processes are entered into a table. Hydronix sen-
sors respond linearly to changes in moisture so a minimum 
of only two test results are required in order for the sensor to 
derive the moisture percentage for all other values.

Figure 2: Hydronix sensor installed in ducting system
Şekil 2: Kanal sistemine kurulan Hydronix sensör
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Sensors that use older technology, for example those 
using analogue measurement techniques, do not have 
this linear relationship with the change in the moisture 
and this increases the work needed to define the relation-
ship to the sensor value. These sensors are also more 
difficult to stabilise for environmental and manufacturing 
variations, which decreases the reliability and repeatabil-
ity of the measurement.

BENEFITS OF MOISTURE MEASUREMENT 
In a batch dryer system, the automation control system 

would have the temperature set-points adjusted periodi-
cally to match each stage of the process. This was usu-
ally done manually by an operator using either an offline 
moisture tester to test a sample of rice, or by the look 
and feel of the rice grains. By installing moisture mea-
surement sensors, it is possible to automatically adjust 
the control loop set-points in real time to match the dry-
ing stage of the rice. 

This automatic adjustment provides a major cost sav-
ing by reducing the amount of energy required to heat the 
dryers as the rice is automatically dried at the optimum 
rate for that stage of the process. This will also result in a 
final product quality improvement as there is less break-
age due to the grains being dried too quickly.

A Hydronix customer, MJ Grain Products PVT LTD of 
Siliguri in India, has reported: “Before installing moisture 
measurement we were experiencing a 5% loss due to bro-
ken or cracked rice. This has been reduced to 1.3% after 
installing 4 Hydronix moisture sensors into our process. 
This gives us an increased yield of 3.7% and the sensors 
have paid us back for the capital outlay very quickly”.

lıyordu. Nem ölçüm sensörlerini kurarak, pirincin kurutma 
aşamasını eşleştirmek için döngü ayar noktalarını gerçek za-
manlı olarak otomatik bir şekilde kontrol etmek mümkündür. 

Bu otomatik ayar, pirinç prosesin bu aşamasında opti-
mum oranda otomatik olarak kurutulduğundan, kurutucu-
ları ısıtmak için gerekli olan enerji miktarını azaltarak önemli 
bir maliyet tasarrufu sağlar. Bu durum, aynı zamanda ta-
hılların çok çabuk kuruması sayesinde daha az kırılma ve 
nihai ürün kalitesinde iyileşmeyle sonuçlanacaktır. 

Bir Hydronix müşterisi olan ve Hindistan, Siliguri bölge-
sindeki MJ Grain Products PVT LTD, şunları belirtmiştir: 
“Nem ölçümü kurulumunu yapmadan önce, kırılmış veya 
çatlamış pirinç nedeniyle %5’lik bir kayıp yaşıyorduk. Bu 
oran 4 Hydronix nem sensörünü sürecimize kurduktan 
sonra %1.3 oranına düştü. Bu durum; bize %3.7 daha 
fazla kazanç sağlıyor ve sensörler sermaye masrafının 
karşılığını bize çok çabuk bir şekilde verdiler”.
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dünya Buğday 
ve un Pazarı

uluslararası tahıl Konseyi Igc, dünya tahıl pazarıyla ilgili en son raporunu 29 Eylül’de yayınladı. 
Igc’nin raporuna göre dünyadaki buğday üretimi, artışını sürdürüyor. rapora göre; 2013/14 sezonun-
da 717 milyon ton olan ve 2014/15 sezonunda 730 milyon tona ulaşan dünya buğday üretimi, 2015/16 
sezonunda yaklaşık 6 milyon tonluk artışla 736 milyon tona çıktı. Bu artışın, içerisinde bulunduğumuz 
2016/17 sezonunda da devam edeceğini açıklayan Igc, sezon bitiminde üretimin yaklaşık 747 milyon 
tona ulaşacağını öngörüyor.

International grain council Igc announced its latest report for global grain market on 29 septem-
ber. according to the report of Igc, global wheat production is increasing. as to the report, global 
wheat production which was 717 million tons in 2013/14 season and reached 730 million tons in 
2014/15 season rose to 736 million tons with an increase of 6 million tons in 2015/16 season. In-
forming that this increase will continue in 2016/17 season, Igc also adds the production amount 
will reach 747 million tons at the end of the season. 

WoRld Wheat 
and FlouR MaRKet 
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Becoming more and more significant in terms of nu-
trition and food safety, wheat is the most produced 
grain in the world with more than 220 million hectare 
cultivation land. The main reason why wheat is such a 
common grain is that it is cultivated in many regions 
and that our basic foodstuff bread is made from it. 
Therefore, most of the countries in the world consider 
wheat as a strategic product and pursue their policies 
as to this. 

Today, countries like China, India, USA, Russia, Austra-
lia, Canada, Ukraine, Turkey and Kazakhstan are the top 
wheat producers in the world. While China and India use 
their production in domestic market Turkey and Kazakh-
stan export it processing wheat into flour and compete 
with each other in global flour trade. USA, Russia, Aus-
tralia, Canada and Ukraine directly involve in competition 
in terms of wheat export. 

Beslenme ve gıda güvenliği açısından her geçen gün daha 
da önemli bir ürün haline gelen buğday, 220 milyon hektarı 
aşan ekim alanıyla dünyada üretimi en fazla olan tahıl çeşidi-
dir. Buğdayın bu kadar yaygın olmasının en önemli nedeni ise 
birçok bölgede yetiştirilebiliyor olması ve en temel besin mad-
demiz olan ekmeğin en önemli hammaddesidir. Bu yüzden 
dünyadaki ülkelerin büyük bir kısmı, buğdayı stratejik bir ürün 
olarak kabul etmekte, bu yönde politikalar uygulamaktadır. 

Bugün Çin, Hindistan, Amerika, Rusya, Avustralya, Ka-
nada, Ukrayna, Türkiye ve Kazakistan gibi ülkeler, buğday 
üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ülke-
lerden Çin ve Hindistan, ürettikleri buğdayı genellikle ken-
di iç piyasasında değerlendirirken Türkiye ve Kazakistan, 
işlenmiş ürüne, yani una dönüştürerek ihracat gerçekleş-
tirmekte ve dünya un ticaretinde birbirleriyle yarışmakta-
dır. Amerika, Rusya, Avustralya, Kanada ve Ukrayna ise 
doğrudan buğday ihracatı noktasında yarış içerisindedir. 
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 WORLD WHEAT PRODUCTION AND 
MAJOR PRODUCER COUNTRIES 
International Grain Council IGC announced its latest re-

port for global grain market on 29 September. According 
to the report of IGC, global wheat production is increas-
ing. As to the report, global wheat production which was 
717 million tons in 2013/14 season and reached 730 mil-
lion tons in 2014/15 season rose to 736 million tons with 
an increase of 6 million tons in 2015/16 season. Inform-
ing that this increase will continue in 2016/17 season, 
IGC also adds the production amount will reach 747 mil-
lion tons at the end of the season. 

Data of United States Department of Agriculture Foreign 
Agriculture Service (USDA FAS) is nearly the same with 
the data of IGC. According to the data of USDA, wheat 
production amount which was 728 million tons in 2014/15 
season increased at 735 million tons in 2015/16 season. 
USDA also forecasts 744 million tons for 2016/17 season. 

According to USDA data, European Union countries 
take the lead in world wheat production for 2015/16 
season with 160 million tons. It is assumed that the 
wheat production of European Union countries will drop 
in 2016/17 season and be realized as 143 million tons. 
The biggest producer as a single country is China as 
usual. China has produced 130 million tons of wheat in 
2015/16 season and it is predicted that this amount will 
be 128 million tons for 2016/17 season. 

India follows China with 86,5 million tons in 2014/15 
season. It is assumed that the wheat production is ex-
pected to increase (90 million tons) in India, on the con-
trary of in EU and in Chine, for 2016/17 season. Russia 
has the 4th place, following India; Russia has produced 
61 million tons of wheat in 2015/16 season, and it is as-
sumed that this amount will increase to 72 million tons 
in 2016/17 season. USA (56 million tons), Canada and 
Ukraine (27 million tons for both), Pakistan (25 million 
tons) and Australia (24 million tons) follow these coun-
tries. Turkey also has the tenth place in world wheat 
production with 19,5 million tons of production. 

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE 
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Uluslararası Tahıl Konseyi IGC, dünya tahıl pazarıyla il-

gili en son raporunu 29 Eylül’de yayınladı. IGC’nin rapo-
runa göre dünyadaki buğday üretimi, artışını sürdürüyor. 
Rapora göre; 2013/14 sezonunda 717 milyon ton olan 
ve 2014/15 sezonunda 730 milyon tona ulaşan dünya 
buğday üretimi, 2015/16 sezonunda yaklaşık 6 milyon 
tonluk artışla 736 milyon tona çıktı. Bu artışın, içerisinde 
bulunduğumuz 2016/17 sezonunda da devam edeceğini 
açıklayan IGC, sezon bitiminde üretimin yaklaşık 747 mil-
yon tona ulaşacağını öngörüyor.

ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) 
Ekim ayı raporunda yer alan veriler de IGC verileriyle hemen 
hemen aynı seviyelerde. USDA verilerine göre; 2014/15 
sezonunda 728 milyon ton olan buğday üretimi, 2015/16 
sezonunda yükselerek 735 milyon tona ulaştı. 2016/17 se-
zonu için USDA’nın öngördüğü miktar ise 744 milyon ton.

USDA verilerine göre, 2015/16 sezonunda dünya 
buğday üretiminde ilk sırayı 160 milyon tonla Avrupa 
Birliği ülkeleri alıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin buğday 
üretiminin 2016/17 sezonunda bir miktar gerileyeceği ve 
143 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülü-
yor. Tek ülke bazında en büyük üretici ise her zamanki 
gibi Çin. 2015/16 sezonunda 130 milyon tonluk buğday 
üretimi gerçekleştiren Çin’in, 2016/17 sezonunda 128 
milyon ton üretim gerçekleştireceği öngörülüyor. 

Çin’i 2015/16 sezonunda 86,5 milyon tonla Hindis-
tan takip etmektedir. AB ve Çin’in aksine 2016/17 se-
zonunda Hindistan’da buğday üretim miktarının artma-
sı (90 milyon ton) bekleniyor. Hindistan’ın ardından 4. 
sırada yer alan Rusya’da ise 2015/16 sezonunda 61 
milyon ton buğday üretimi gerçekleştirilirken, 2016/17 
sezonunda 72 milyon tonluk buğday üretimine ula-
şacağı öngörülüyor. Bu ülkeleri 56 milyon tonla ABD, 
27’şer milyon tonla Kanada ve Ukrayna, 25 milyon ton-
la Pakistan ve 24 milyon tonla Avustralya takip ediyor. 
Türkiye ise 19,5 milyon tonluk üretimiyle dünya buğday 
üretiminde 10. sırada yer alıyor. 
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WORLD WHEAT CONSUMPTION AND 
MAJOR CONSUMER COUNTRIES
In parallel with wheat production, global consumption 

also increases. As to the data of IGC, the growth amount 
of the last three seasons is 22 million tons. In other words, 
global wheat consumption which was 699 million tons in 
2013/14 season reached at 716 million tons in 2014/15 
season, 721 million tons in 2015/16 season and 721 
million tons in 2015/16 season. IGC forecasts that this 
amount will reach at 734 million tons in 2016/17 season. 

When the data of USDA for global wheat consumption 
is considered it is seen that the last two season’s data 
is 10 million tons less than the data of IGC for the last 
two seasons except for 2016/17. As to USDA, the con-
sumption amount which was 697 million tons in 2013/14 
season reached at 706 million tons in 2014/15 season 
and 711 million tons in 2015/16 season. The forecast of 
USDA which is 735 million tons for 2016/17 season is 
close to the forecast of IGC. 

According to USDA data, the highest rate of wheat con-
sumption, as in its production, belongs to European Union 
countries. European countries are also expected to be the 
top again with consumption amount of nearly 129 million 

DÜNYA BUĞDAY TÜKETİMİ VE 
BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER 
Buğday üretimine paralel olarak dünyada tüketim de 

haliyle artmaya devam ediyor. IGC verilerine göre son 
üç sezondaki artış yaklaşık 22 milyon ton. Yani 2013/14 
sezonunda 699 milyon ton olan dünya buğday tüketimi, 
2014/15 sezonunda 716 milyon tona, 2015/16 sezo-
nunda ise 721 milyon tona ulaştı. IGC’nin öngörüsü bu 
miktarın 2016/17 sezonu bitiminde 734 milyon tona ula-
şacağı yönünde.

USDA’nın buğday tüketimine dair verilerine bakıl-
dığında, içerisinde bulunduğumuz 2016/17 sezonu 
hariç, son iki sezondaki miktarın IGC verilerinden 10 
milyon ton daha düşük olduğu görülüyor. USDA’ya 
göre 2013/14 sezonunda 697 milyon ton olan tüketim, 
2014/15 sezonunda 706 milyon tona, 2015/16 sezo-
nunda ise 711 milyon tona ulaştı. USDA’nın 2016/17 
öngörüsü ise 735 milyon tonla IGC’nin öngörüsüyle 
örtüşüyor.

USDA verilerine göre; üretimde olduğu gibi dünya buğ-
day tüketiminde de en büyük pay Avrupa Birliği ülkelerine 
ait. AB ülkelerinin 2016/17 sezonunda da yaklaşık 129 
milyon ton tüketimle yine ilk sırada yer alması bekleniyor. 
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tons in 2016/17 season. However, on a single country ba-
sis, China is the leader in consumption with 112 million tons. 
In the same season, India with 88,6 million tons, Russia with 
37 million tons, USA with 32 million tons and Pakistan with 
24,4 million tons, Egypt with 19,2 million tons and Iran with 
18 million tons follows China. Turkey and Iran are also the 
ninth with its wheat production amount of 18 million tons. 

WORLD WHEAT TRADE 
According to the report of IGC, global wheat trade 

which was 157 million tons in 2013/14 season and 153 
million tons in 2014/15 season was recorded as 165 mil-
lion tons in 2015/16 season. However, despite the ex-
pectations for the growth of production, a growth in trade 
is not expected. Even as to IGC, global wheat trade will 
decrease 1 million tons (165 million tons). 

USDA data shows that global wheat trade which was 
161,5 million tons in 2014/15 season will reach at 172 million 
tons in 2015/16 season and 173,5 million tons in 2016/17 
season. Forecasting an increase of 1 million tons in current 
season, the data of USDA is nearly 6-7 million tons more than 
the data of IGC. The reason why the data of USDA is higher 
is that flour trade is also included in this data. 

Ancak tek ülke bazında Çin, 112 milyon tonla tüketimde 
ilk sırada yer alıyor. Aynı sezonda Çin’i 88,6 milyon tonla 
Hindistan, 37 milyon tonla Rusya, 32 milyon tonla ABD, 
24,5 milyon tonla Pakistan, 19,2 milyon tonla Mısır ve 18 
milyon tonla İran takip ediyor. Türkiye de 18 milyon ton 
buğday tüketimiyle İran’la birlikte 9. sırada yer alıyor. 

DÜNYA BUĞDAY TİCARETİ 
IGC raporuna göre 2013/14 sezonunda 157, 2014/15 

sezonunda 153 milyon ton olan dünya buğday ticareti, 
2015/16 sezonunda 165 milyon ton olarak gerçekleşti. 
Ancak üretim ve tüketimdeki artış beklentisinin aksine, 
2016/17 sezonunda ticarette bir artış beklenmiyor. Hatta 
IGC’ye göre dünya buğday ticaretinde 1 milyon tonluk bir 
düşüş (165) yaşanacak. 

USDA verileri ise 2014/2015 sezonunda 161,5 milyon 
ton olan dünya buğday ticaretinin, 2015/16 sezonunda 
172 milyon tona ulaştığını, 2016/17 sezonunda da 173,5 
milyon tona ulaşacağını gösteriyor. İçerisinde bulunduğu-
muz sezon için 1 milyon tonluk artış öngören USDA’nın 
verileri, IGC verilerinden hemen hemen 6-7 milyon daha 
fazla. USDA verilerinin daha yüksek olma nedeni ise un 
ticaretinin de bu verilerde yer almasıdır. 
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According to USDA data, 34,6 million tons of total 
world wheat and flour trade which was 172 million tons 
in 2015/16 season was done by European Union coun-
tries. Russia has the second place with 25,5 million tons. 
Other countries are Canada with 22 million tons, USA 
with 21,8 million tons, Ukraine with 17,4 million tons and 
Australia with 15,7 million tons, Argentina with 8,8 million 
tons, Kazakhstan with 7,6 million tons and Turkey with 
5,6 million tons. However, while Kazakhstan and Turley is 
included in this list mostly with flour trade, other countries 
are prominent mostly with wheat export amount. 

When the forecast of USDA for 2016/17 season is 
considered, it is seen that the export amount of USA, 
Canada and Ukraine will decrease; that export amount of 
Russia, USA and Australia will increase. According to the 
report, with 9,6 million tons, EU countries has the high-
est decrease amount among these countries; Russia has 
also the highest increase rate with 4,5 million tons. 

Egypt has long been in the first place for world wheat 
import. According to the data of USDA, Egypt which 
has imported between 8 and 15 million tons of wheat 
between 2012/13 and 2014/15 seasons; and this 
amount has reached at 11,9 million tons in 2015/16 
season. Indonesia which comes right after Egypt im-
ported 7,4 million tons of wheat while it imported 10,1 
million tons of wheat with an increase of 2,5 million 
tons in 2015/16 season. Indonesia is followed by Alge-
ria with 8,1 million tons, EU countries with 6,9 million 
tons, Brazil with 5,9 million tons and Japan with 5,7 

USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda 172 milyon 
ton olan dünya buğday ve un ihracatının 34,6 milyon tonunu 
Avrupa Birliği ülkeleri tek başına gerçekleştirdi. AB ülkelerini 
25,5 milyon tonla Rusya takip ediyor. Kanada ise 22 milyon 
tonluk ihracat miktarıyla Rusya’nın hemen ardından geliyor. 
Aynı sezon Kanada’yı 21,8 milyon tonla ABD, 17,4 milyon 
tonla Ukrayna, 15,7 milyon tonla Avustralya, 8,8 milyon tonla 
Arjantin, 7,6 milyon tonla Kazakistan ve 5,6 milyon tonla Tür-
kiye takip ediyor. Ancak Kazakistan ve Türkiye, buğdaydan zi-
yade un ihracatlarıyla bu listede yer alırken, diğer ülkeler daha 
çok doğrudan buğday ihracatlarıyla öne çıkmaktadır. 

USDA’nın 2016/17 sezonuna dair öngörüsüne bakıldığında; 
AB, Kanada ve Ukrayna’nın buğday ihracat miktarlarının dü-
şeceği, Rusya, ABD ve Avustralya’nın ihracatının ise artacağı 
öngörülüyor. Rapora göre; bu ülkeler arasında ihracattaki en 
büyük düşüş yaklaşık 9,6 milyon tonla AB ülkelerinde; en bü-
yük artış ise yaklaşık 4,5 milyon tonla Rusya’da yaşanacak.

Dünya buğday ithalatında ise Mısır uzun yıllardır ilk sırada 
yer almaya devam ediyor. USDA verilerine göre; 2012/13 
ve 2014/15 sezonları arasında 8 ile 11,5 milyon ton arasın-
da buğday ithalatı gerçekleştiren Mısır, 2015/16 sezonunda 
ithalat miktarını 11,9 milyon tona çıkardı. Mısır’dan sonra 
2. sırada yer alan Endonezya, 2014/15 sezonunda 7,4 mil-
yon ton ithalat gerçekleştirirken, 2015/16 sezonunda ise 
2,5 milyon tonluk artışla 10,1 milyon ton ithalat miktarına 
ulaştı. Dünya buğday ithalatında Endonezya’yı 8,1 milyon 
tonluk ithalatla Cezayir; 6,9 milyon tonluk ithalatla AB ülke-
leri; 5,9 milyon tonluk ithalatla Brezilya ve 5,7 milyon tonla 
Japonya takip ediyor. 2016/17 sezonunda Endonezya’nın 
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million tons. It is forecasted that wheat import of Indo-
nesia will decrease 1,5 million tons and other countries 
will import at nearly the same level in 2015/16 season. 

WHEAT PRODUCTION IN TURKEY
Wheat can be produced almost in all regions of Turkey 

and it comes first in terms of cultivated area and production. 
Wheat is produced in all regions of Turkey; but the Central 
Anatolian region like Konya, Eskisehir, Ankara and Kirsehir; 
and Southeastern Anatolia (Sanliurfa, Diyarbakir and Mar-
din) are the two important regions for wheat production.

The fluctuation in the cultivated area, production and 
productivity of wheat in Turkey still continues for especially 
changes in climate. Highest rate of production was in 2015 
between the years 2005-2015. The highest cultivated area 
rate between the same years was reached in 2005. Accord-
ing to Turkish Statistical Institute (TUIK) data, while the cul-
tivated area of wheat has reached to its highest level for the 

buğday ithalatının yaklaşık 1,5 milyon ton gerileyeceği an-
cak diğer ülkelerin, 2015/16 sezonuyla hemen hemen aynı 
seviyelerde ithalat gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE’DE BUĞDAY ÜRETİMİ 
Buğday Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde üreti-

lebilmektedir; öyle ki tarla ürünleri içinde ekiliş alanı ve 
üretim açısından ilk sıradadır. Buğday, Türkiye’nin tüm 
bölgelerinde yetiştirilmekle birlikte özellikle Konya, Eski-
şehir, Ankara ve Kırşehir başta olmak üzere Orta Anadolu 
Bölgesi ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin başta olmak 
üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğday yetiştiriciliği 
konusunda öne çıkan iki bölgedir.

Türkiye’de buğdayın ekim alanı, üretimi ve verimi, özellikle 
iklimsel değişimler nedeniyle yıllar itibariyle dalgalanma göster-
meye devam ediyor. 2005 ve 2015 yılları arasında en yüksek 
üretime ve verime 2015 yılında; aynı yıllar arasında en yüksek 
ekim alanına ise 2005 ulaşıldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
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last 10 years in 2005 by 92,5 
million decares the production 
has risen to 21,5 million tons 
in the same season. However 
in the following years, cultiva-
tion land has decreased to a 
large extent and this area was 
recorded as 77 million decares 
in 2013. Increasing a little and 
reaching at 79 million decares, 
wheat cultivation area in Tur-
key remained around 78 million 
decares in 2015. 

Despite the decrease in cul-
tivation lands, yields continue 
to be increase although it is not 
steady. By this means, despite 
the decrease in cultivation 
area, the production amount 
remained around 20 million tons. When the data of TUIK 
considered, it is seen that the production changes around 
17 million tons and 23 million tons in the last 10 years. 
Remaining around 20million tons in 2012, the production 
amount reached at 22 million tons in 2013 and decreased 
to 19 million tons in 2014 due to drought. Increase in pro-
duction continued in 2015 and reached at 22,6 million tons. 

WHEAT AND FLOUR TRADE IN TURKEY
Turkey is the exporter country in global wheat trade. 

However wheat import of Turkey is caused by the need 
of final product producers for quality wheat, not by inade-
quate wheat production. This import amount is also around 
thousands tons. Turkey is the most significant exporters of 
final product, in other words flour and pasta. According to 
the data of TUIK, Turkey which exports 1,9 million tons of 
flour in 2011 and 2012 increased this amount to 2,1 million 
tons in 2013. The value of this export amount is 946 million 
dollars. Gaining 931 million dollars for 2,2 million tons of 
flour export in 2014, Turkey reached at 2,7 million tons in 
quantity basis and 978 million dollars in value basis. 

verilerine göre; buğdayın ekim alanı 
2005 yılında son 10 yılın en yüksek 
seviyesi olan 92,5 milyon dekara 
ulaşırken, üretim de aynı dönemde 
21,5 milyon ton civarında gerçek-
leşmiştir. Ancak sonraki yıllarda ekim 
alanlarında ciddi bir daralma yaşan-
mış ve 2013 yılında bu alan 77 mil-
yon dekara kadar gerilemiştir. 2014 
yılında yeniden bir miktar artan ve 
79 milyon dekar ulaşan Türkiye’nin 
buğday ekim alanı, 2015 yılında 78 
milyon dekar civarında kalmıştır. 

Ekim alanlarındaki daralmaya 
karşın verimlilik, istikrarlı bir grafik 
sergilemese de, genel itibariyle artış 
eğilimini sürdürmektedir. Bu sayede 
ekim alanındaki daralmaya rağmen 
üretim 20 milyon ton civarlarında 

kalmaya devam etmiştir. Tüik verilerine bakıldığında, üretimin 
son 10 yılda 17 ile 23 milyon ton arasında değiştiği görülmek-
tedir. 2012 yılında 20 milyon ton civarına olan üretim, 2013 yı-
lında 22 milyon tona ulaşmış, 2014 yılında ise kuraklık nedeniy-
le 19 milyon tona gerilemiştir. 2015 yılında ise üretimdeki artış 
devam etmiş ve 22,6 milyon tona ulaşmıştır. 

TÜRKİYE’DE BUĞDAY VE UN TİCARETİ 
Türkiye, dünya buğday ticaretinde, ithalatçı konumdadır an-

cak Türkiye’nin buğday ithalatı, buğday yetersizliğinden ziyade, 
mamul madde ihracatçılarının kaliteli buğday ihtiyacından kay-
naklanmaktadır. Bu ithalat miktarı da bin tonlarla ifade edilecek 
miktarlardır. Mamul madde, diğer bir deyişle un ve makarna 
ticaretinde ise Türkiye, dünyanın en önemli ihracatçısıdır. Tüik 
verilerine göre, 2011 ve 2012 yıllarında 1,9 milyon ton civarın-
da un ihraç eden Türkiye, 2013 yılında bu miktarı 2,1 milyon 
tona çıkarmıştır. Bu miktardaki ihracatın değer olarak karşılığı 
ise 946 milyon dolardır. 2014 yılında 2,2 milyon tonluk un ihra-
catına karşılık 931 milyon dolar gelir elde eden Türkiye, 2015 
yılında miktar bazında 2,7 milyon tona, değer bazında ise 978 
milyon dolar değerinde un ihracatına ulaşmıştır.
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the most common grain product in romania, slovenia and croatia 
is corn. romania produced 11.3 million tons of corn in 2013 and 
increased the yield to 11.9 million tons in 2014. the corn produc-
tion in slovenia was about 200 thousand tons in 2012 and 2013 and 
produced 350 thousand tons in 2014. the corn production in croatia 
was 1.8 and 2 million tons in 2013 and 2014 respectively. 

romanya, slovenya ve hırvatistan’ın en çok üretimini gerçekleştir-
diği tahıl ürünü mısırdır. romanya 2013 yılında 11,3 milyon ton mı-
sır üretmiş ve bu miktarı 2014 yılında 11,9 milyon tona çıkarmıştır. 
slovenya’nın mısır üretimi 2012 ve 2013 yıllarında 200 bin ton do-
laylarında seyretmiş, 2014 yılında ise tekrar 350 bin tona ulaşmıştır. 
hırvatistan’da 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen mısır üretimi 
ise sırasıyla 1,8 ve 2 milyon tondur.

Romanya, slovenya ve 
hırvatistan’da tahıl ve un Pazarı

Romania which is in the north of the 
Balkan Peninsula has a population of 
19.9 million. Romania, the capital city 
of which is Bucharest, is very lucky in 
terms of its rich natural resources as 
well as advanced industrial and agricul-
tural areas. Other important cities of the 
country are Constanta, Iaşi, Timisoara, 
Cluj Napoca, Galati, Brasov and Craio-
va. Located in the south of Central Eu-
rope, Slovenia’s capital city is Ljubljana. 
With a population of nearly 2 million, the 
country entered the European Union 
on May 1, 2004. Croatia, located in the 

Balkan yarımadasının kuzeyinde bu-
lunan Romanya 19,9 milyonluk nüfusa 
sahiptir. Başkenti Bükreş olan ülke, ge-
lişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı 
sıra zengin doğal kaynakları açısından 
da oldukça şanslıdır. Ülkenin diğer 
önemli şehirleri ise Köstence, Yaş, Ti-
misoara, Cluj-Napoca, Galati, Braşov 
ve Craiova’dır. Orta Avrupa'nın güne-
yinde yer alan Slovenya’nın başkenti 
Ljubljana’dır. Nüfusu yaklaşık 2 mil-
yon olan ülke 1 Mayıs 2004'te Avrupa 
Birliği'ne girmiştir. Balkan Yarımadası-
nın kuzeybatısında yer alan Hırvatistan 

gRain and FlouR MaRKet 
in RoMania, slovenia

and cRoatia
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northwest of the Balkan Peninsula, has a population of 4.5 
million and includes 20 administrative regions and Zagreb. 

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
Located in southeast Europe and being the second larg-

est market after Poland across Central and Eastern Eu-
rope, Romania experienced a strong rural migration with 
the industrialization process. Suffering severe wounds 
from World War II, Romania undertook into a major strug-
gle period to boost the economy. Starting to adapt to the 
free market system after the Romanian Revolution of 1989 
(December), Romania attached great importance to trade 
to stimulate the economic development. What’s more, 
many reforms were undertaken for this purpose.

Slovenia is one of the developed countries in higher in-
come groups. It is the richest new member of the EU with 
a per-capita income of 28 thousand Dollars. The most 
significant characteristic of the country which has a stable 
economy is that it has a well-trained and efficient workforce 
structure. In 2016, with the regulations undertaken to boost 
the work environment and growth of the external demand, 
the economy of the country is expected to accelerate. The 
expected growth rate between the years 2016-18 is 2.2%. 

Croatia became the 28th member of the EU on July 1, 
2013. The economy management has focused policies 
that will increase the country's competitiveness in order to 
make most of the opportunities brought by the EU mem-
bership. However, the economy of Croatia has been shrink-
ing for the last 12 quarters and the country entered into 
recession as of the end of 2008. Since 2008, the country's 
GDP has melted by about 12%. While the poverty rate in 
the country was 10% before the crises, today this rate has 
increased to 18% and with the long-term recessions, the 
poverty rate among the well-trained participating in eco-
nomic activities and youth in the rural areas has increased.

THE PLACE AND IMPORTANCE 
OF AGRICULTURE
Romania has rich agricultural fields and the lands are 

suitable for a wide range of products. Most of privatiza-
tion has been carried out in the agricultural sector since 
1989. Between 1989 and 2004, 85% of arable land and 
98% of the livestock sector were privatized. Despite this, 
the agricultural sector was weak when compared with the 
new European Union members. Even though 80% of the 
arable land was distributed to the private sector as parcels 
of limited size after the communism era, only 25 of the 
farmers up to 2000 had a land bigger than 10 hectares. 
The slow progress of fragmentation and reassembly as a 
result of the restitution of the land to its former owners 
slowed down the mechanization and hence development 
in the sector. The basic agricultural products grown in the 

ise yaklaşık 4,5 milyonluk nüfusa sahiptir ve 20 idari böl-
ge ile Zagreb şehrinden oluşmaktadır. 

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Avrupa’nın güney doğusunda yer alan ve Polonya’nın ardın-

dan Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük ikinci pazarı durumun-
da olan Romanya’da, sanayileşme sürecine girilmesiyle birlikte 
güçlü bir kırsal göç gerçekleşmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan ağır 
yaralarla çıkan Romanya, ekonomisini kalkındırmak için büyük 
bir mücadele dönemine girmiştir. Aralık 1989 Devrimi’nden 
sonra serbest piyasa sistemine adapte olmaya başlayan Ro-
manya, iktisadi gelişme amacıyla dış ticarete önem vermiştir. 
Ayrıca, yine bu amaçla pek çok reformlar yapılmıştır. 

Slovenya, yüksek gelir grubundaki gelişmiş ülkelerden 
biridir. Aynı zamanda 28 bin dolar seviyesindeki kişi başı-
na milli gelir ile AB’nin yeni üyeleri arasında başta gelmek-
tedir. İstikrarlı bir ekonomiye sahip olan ülkenin en önemli 
özelliği iyi yetişmiş ve verimli bir iş gücü yapısına sahip 
olmasıdır. 2016 itibariyle ise iş ortamını iyileştiren düzen-
lemeler ve dış talepteki büyümeye bağlı olarak ekonomi-
nin hızlanması beklenmektedir. 2016-18 yılları arasında 
beklenen büyüme oranı % 2,2’dir. 

Hırvatistan 1 Temmuz 2013 tarihinde AB’nin 28. üye-
si olmuştur. Ekonomi yönetimi, AB üyeliğinin getireceği 
fırsatlardan asgari oranda yararlanmak amacıyla, ülkenin 
rekabet gücünün artırılmasına yönelik politikalara yo-
ğunlaşmış bulunmaktadır. Ancak Hırvatistan ekonomisi 
son 12 çeyrektir küçülmekte olup, ülke 2008 yılı sonun-
dan itibaren resesyona girmiştir. 2008’den bu yana ülke 
GSYİH’nın yaklaşık %12’si erimiştir. Kriz öncesinde ülke-
de yoksulluk oranı %10’lar seviyesinde iken, bugün yok-
sulluk oranı %18’e yükselmiş olup, uzayan resesyon ile 
birlikte ekonomik aktiviteye katılan eğitimli, kırsal kesimde 
yaşayan genç nüfus arasında yoksulluk artmaktadır.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ 
Romanya zengin tarım alanlarına sahip bir ülke olup, 

toprakları geniş bir ürün yelpazesini yetiştirmeye elverişli-
dir. 1989’dan itibaren en fazla özelleştirme tarım sektörün-
de gerçekleştirilmiştir. 1989-2004 yılları arasında ekilebilir 
alanların % 85’i ve hayvancılık sektörünün % 98’i özelleş-
tirilmiştir. Buna rağmen, tarım sektörü yeni AB üyesi ülke-
ler arasında yine de zayıf kalmıştır. Komünizm döneminin 
ardından toplam ekilebilir alanların % 80’i sınırlı ebatlardaki 
parseller halinde özel sektöre yeniden dağıtılmasına rağ-
men 2000 yılına kadar çiftliklerin sadece % 2’sinin büyük-
lüğü 10 hektarı aşmıştır. Toprakların eski sahiplerine tekrar 
dağıtılması sonucu yaşanan parçalanma ve birleştirme ça-
lışmalarının yavaş ilerlemesi, sektördeki makineleşmeyi ve 
dolayısıyla gelişmeyi de yavaşlatmıştır. Ülkede üretilen baş-
lıca tarım ürünleri mısır, buğday, patates, ayçiçek tohumu, 
arpa, domates, üzüm, elma, lahana ve şeker pancarıdır. 
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country are corn, wheat, potato, sunflower seed, barley, 
tomatoes, grapes, apples, cabbage and sugar beet. 

The agriculture in Slovenia is generally carried out on lands 
smaller than 25 hectares. The agricultural sector makes up 
2.5% of Slovenia’s GDP and is responsible for meeting 12 
% of the employment in the country. Even though this rate 
is not so high, the agricultural sector is of great significance 
for the overall employment in the country. There is an ex-
tensive agricultural activity in the plains irrigated by the Sava 
and Drava rivers in the east of the country. Major agricultural 
products are wheat, corn, potatoes and grapes. 

82% of the agricultural land of Croatia is cultivated as 
privately-run family farms. However, the average size of 
the farm is less than 2.5 hectares. 72% of a total of 1.2 
million hectare arable land is cultivated and 21% is used 
as the pasture and grassland and 3.6% for fruit cultiva-
tion and 2.5% for viticulture. 66% of the arable lands are 
used for grain, 14% for oilseeds, 11% for forage crops, 
4% for sugar beet, 4% for legumes and vegetables and 
1% for tobacco cultivation. On the other hand, the ag-
ricultural production increased by 8% in 2008. The big-
gest contributor to the agricultural production was the in-
crease in grain production (15.9% increase) and oilseeds. 

GRAIN PRODUCTION IN ROMANIA
According to the data obtained from the United Na-

tions Food and Agriculture Organization (FAO), corn is the 
most widely grown grain in Romania. When we analyze 
the data relating to the corn production between 2005 
and 2014, we see that the corn production was between 
3 million tons and 12 million tons. The production which 
increased to 11.3 million tons in 2013 continued to in-
crease in 2014, with an annual yield of 11.9 million tons. 

Another significant grain produced by Romania is the 
wheat. We see that the wheat production varies between 

Slovenya’da tarım genellikle 25 hektardan daha az alan-
larda yapılmaktadır. Tarım sektörü, Slovenya GSYİH’sinin 
%2,5’ini oluşturmakta ve ülke istihdamının %12’sini karşı-
lamaktadır. Bu oran çok yüksek olmasa da ülke istihdamı 
için önemlidir. Ülkenin doğu kesiminde Sava ve Drava ne-
hirlerinin suladığı ovalarda tarımsal etkinlik ön plandadır. 
Başlıca tarım ürünleri; buğday, mısır, patates ve üzümdür. 

Hırvatistan’da tarım alanlarının % 82’si özel aile çiftlikleri-
ne aittir. Ancak çiftliklerin ortalama büyüklüğü 2,5 hektarın 
altındadır. Toplam 1,2 milyon hektarlık ekilebilir alanın % 
72’sinde ekim yapılmakta, % 21’i mera ve otlak olarak kul-
lanılmakta, % 3,6’sında meyve tarımı ve % 2,5’inde bağcı-
lık yapılmaktadır. Ekim yapılan tarım alanlarının % 66’sında 
hububat, %14’ünde yağlı tohumlar, % 11’inde yem bitki-
leri, % 4’ünde şekerpancarı, % 4’ünde bakliyat ve sebze, 
% 1’inde tütün tarımı yapılmaktadır. Diğer taraftan, 2008 
yılında tarımsal üretim % 8 oranında artış kaydetmiştir. Ta-
rımsal üretimdeki artışa en büyük katkıyı hububat (% 15,9 
artış) ve yağlı tohum üretimindeki artış sağlamıştır. 

ROMANYA’DA TAHIL ÜRETİMİ 
Birleşmiş Miller Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine 

göre Romanya’nın en fazla üretimini gerçekleştirdiği hubu-
bat ürünü mısırdır. 2005 ve 2014 sezonları arasında gerçek-
leştirilen mısır üretim verilerine bakıldığında, yaklaşık olarak 3 
milyon ton ile 12 milyon ton arasında üretim gerçekleştirildiği 
görülmektedir. 2011 yılında 11,7 milyon ton mısır üretilirken 
bu miktar 2012 yılında 5,9 milyon tona düşmüştür. 2013 
yılında tekrar 11,3 milyon tona yükselen üretim, 2014 yılında 
da artış göstererek 11,9 milyon tona ulaşmıştır. 

Romanya’nın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli 
tahıl ürünü ise buğdaydır. Buğday üretiminin 3 milyon ile 8 
milyon ton arasında değişen miktarlarda gerçekleştiği gö-
rülmektedir. 2011 yılında 7,1 milyon ton olarak kaydedilen 
buğday üretimi, 2013 yılında artış göstermiş ve 7,2 milyon 
tona yükselmiştir. 2014 yılında gerçekleşen buğday üretimi 
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3 and 8 million tons. The wheat production was 7.1 million 
tons in 2011 and it increased in 2013 to 7.2 million tons. 
One of the other significant products is the barley. The barley 
production in Romania was 1 million ton between 2011 and 
2014. The corn production in 2014 was 1.7 million tons. 

GRAIN PRODUCTION IN SLOVENIA
According to the data from FAO, corn is the most 

produced grain cultivated in Slovenia. The corn pro-
duction was between 200-300 thousand tons between 
2005 and 2014. The production in 2011 was 349 thou-
sand tons and it was about 200 thousand tons in 2012 
and 2013 and it reached 350 thousand tons in 2014. 
Wheat is another important product cultivated in Slo-
venia. The wheat production was 188 thousand tons in 

2012 but it decreased to 138 thousand tons in 2013. 
In 2014, it increased to 173 thousand tons. The barley 
production in Slovenia is at most 90 thousand tons. 

GRAIN PRODUCTION IN CROATIA 
The most produced grain in Croatia is the corn. When 

ise 7,5 milyon tondur. Buğdaydan sonra bir diğer önemli 
ürünse arpadır. Romanya’nın arpa üretimi, 2011 ve 2014 
yılları arasında 1 milyon ton civarında seyretmiştir. 2014 yı-
lında kaydedilen mısır üretimi ise 1,7 milyon tondur. 

SLOVENYA’DA TAHIL ÜRETİMİ 
FAO’nun verilerine göre Slovenya’da en çok üretimi ger-

çekleştirilen tahıl ürünü mısırdır. Mısır üretimi 2005 ve 2014 
yılları arasında 200 ila 400 bin ton arasında kaydedilmiştir. 
2011 yılında 349 bin ton olarak kaydedilen üretim, 2012 ve 
2013 yıllarında 200 bin tonun üzerinde seyretmiş, 2014 yı-
lında ise 350 bin tona ulaşmıştır. Slovenya’nın üretimini ger-
çekleştirdiği bir diğer önemli ürün buğdaydır. 2011 yılında 
buğday üretimi 153 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2012 
yılında 188 bin tona çıkan üretim 2013 yılında 138 bin tona 

gerilemiştir. 2014 yılında da artış gösteren buğday üretimi 
173 bin ton olarak kaydedilmiştir. Slovenya’nın arpa üreti-
minde ise 90 bin tonu geçmeyen rakamlar söz konusudur. 

HIRVATİSTAN’DA TAHIL ÜRETİMİ 
Mısır, Hırvatistan’ın hububat üretiminde de önde gelen ta-
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we analyze the data from 2005-2014, we see that the 
corn production was 1-3 million tons. While the corn pro-
duction was 1.7 million tons in 2011, it decreased to 1.2 
million tons in 2012. The corn production was 1.8 and 2 
million tons in 2013 and 2014 respectively. Another im-
portant product cultivated by Croatia is the wheat. While 
the wheat production in Croatia was 780 thousand tons-
1 million tons in 2011 and 2013, it produced 648 thou-
sand tons in 2014. The barley production in Croatia was 
160 and 280 thousand tons. 

GRAIN TRADE IN ROMANIA
The grain trade carried out by Romania is dominated 

by that of wheat and corn. As the internal demand for 
these products increase, the import of wheat and corn 
increases, too. According to the data obtained from FAO, 
while the wheat import of Romania reached 531 thou-
sand tons in 2012, this volume increased in 2013 and 
increased to 679 thousand tons in 2013. As to the corn 
import, while the year of 2012 saw 698 thousand tons 
of corn imported, the import was 284 thousand tons in 
2013. The barley import of Romania was 138 and 222 
thousand tons in 2012 and 2013 respectively. 

hıl ürünüdür. Mısır üretiminde 2005-2014 yılları arasında 1 
ila 3 milyon ton dolaylarında seyreden üretim değerleri izlen-
mektedir. Ülkede mısır üretimi, 2011 yılında 1,7 milyon ton 
olarak kaydedilmiş, 2012 yılında ise 1,2 milyon tona gerile-
miştir. 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen mısır üretimi 
ise sırasıyla 1,8 ile 2 milyon tondur. Hırvatistan’ın üretimini 
gerçekleştirdiği bir diğer önemli tahıl ürünü ise buğdaydır. 
2011 ve 2013 yılları arasında 780 bin ton ila 1 milyon ton 
arasında üretim gerçekleştiren Hırvatistan, 2014 yılında 648 
bin ton buğday üretiminde bulunmuştur. Hırvatistan’ın arpa 
üretimi ise 160 ila 280 bin ton arasında gerçekleşmektedir. 

ROMANYA’DA TAHIL TİCARETİ 
Romanya’nın hububat ticareti buğday ve mısır ağırlık-

lıdır. Bu ürünlere yönelik iç talep arttıkça Romanya’nın 
buğday ve mısır ithalat miktarı da artmaktadır. FAO’nun 
verilerine göre Romanya’nın buğday ithalatı 2012 yılında 
531 bin tona ulaşırken, bu miktar artış göstermiş ve 2013 
yılında 679 bin tona yükselmiştir. Mısır ithalatı ise 2012 
yılında 698 bin ton, 2013 yılında 284 bin ton olarak ger-
çekleşmiştir. Romanya’nın arpa ithalatında 2012 ve 2013 
yıllarında gerçekleştirilen ithalat miktarları sırasıyla 138 bin 
ton ve 222 bin tondur. 
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The most significant product exported by Romania is 
the wheat. While the export of wheat was 2 million tons 
between 2008 and 2012, this volume increased to 4,7 mil-
lion tons in 2013. Romania where the production of corn is 
strong increased the volume of corn export between 2009 
and 2013 and it reached 3,2 million tons in 2013. 

GRAIN TRADE IN SLOVENIA
The grain trade in Slovenia is dominated by the wheat 

and corn. According to the data obtained from FAO, the 
corn import of Slovenia was 130 and 270 thousand tons 
in 2005 and 2013 respectively. Slovenia reached the 
highest import volume in 2011 with 265 thousand tons 
and this volume decreased to 201 thousand tons in 2012 
and it increased to 237 thousand tons in 2013. The sec-
ond most imported product is the wheat and the wheat 
export was 111 thousand tons in 2012 and 204 thou-
sand tons in 2013. One of the most exported products 
in Slovenia is corn. While 140 thousand tons of corn was 
exported in 2012, this volume was 135 thousand tons 
in 2013. Another exported product is the wheat and it 
reached 113 thousand tons in 2013. 

Romanya’nın tahıl ihracatında ise önde gelen ürün buğ-
daydır. Buğdayda 2008 ve 2012 yılları arasında 2 milyon 
ton civarında ihracat kaydedilirken 2013 yılında bu miktar 
4,7 milyon tona yükselmiştir. Mısır üretimi güçlü olan Ro-
manya 2009 ve 2013 yılları arasında mısır ihracat miktarı-
nı 2013 yılında 3,2 milyon tona ulaşmıştır. 

SLOVENYA’DA TAHIL TİCARETİ
Slovenya’nın hububat ticareti buğday ve mısır ağırlık-

lıdır. FAO’nun verilerine göre Slovenya’nın mısır ithalatı 
2005 ve 2013 yılları arasında 130 ila 270 bin ton arasın-
da seyretmiştir. Slovenya, 265 bin tonla 2011 yılında en 
yüksek mısır ithalatı miktarına ulaşmış ve bu miktarı 2012 
yılında 201 bin tona düşürmüştür; 2013 yılında ise 237 
bin tona çıkarmıştır. İthalatı gerçekleştirilen ikinci önem-
li ürün ise buğdaydır ve buğday ithalatında 2012 yılında 
111 bin tona, 2013 yılında ise 204 bin tona ulaşılmıştır. 
Slovenya’nın tahıl ihracatında da önde gelen ürün mısır-
dır. 2012 yılında 140 bin, 2013 yılında ise 135 bin ton 
mısır ihraç edilmiştir. İhracatı gerçekleştirilen bir diğer 
ürün olan buğdayda ise 2013 yılında 113 bin ton ihracat 
gerçekleştirilmiştir. 
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GRAIN TRADE IN CROATIA
Even though the grain import is below 50 thousand 

tons in Croatia, its grade trade can be maintained to be 
dominated by barley. The barley import was 29 thousand 
tons in 2012 and it was 31 thousand tons in 2013. Wheat 
is an important product exported by the country. The 
wheat export is increasing year by year. While the wheat 
export was 108 thousand tons in 2011, it increased to 
394 thousand tons in 2012 and 402 thousand tons in 
2013. The corn export was 106 thousand tons in 2012 
and it reached 115 thousand tons in 2013.

 FLOUR TRADE IN ROMANIA, SLOVENIA 
AND CROATIA 
According to the data obtained from the European 

Flour Millers Association, the number of mills in Roma-
nia is 120. The processing capacity of the mentioned 
mills is over 150 tons per month. In addition, it is known 
that there are close to 200 mills with a production ca-
pacity of less than 150 tons. According to the data ob-
tained from the FAO, the flour export in Romania varied 
around 4 thousand and 16 thousand between 2008 and 
2013. Exporting 5414 tons of flour in 2012, Romania 
increased this amount to 15 thousand tons in 2013. 

HIRVATİSTAN’DA TAHIL TİCARETİ
Her ne kadar tahıl ithalatında 50 bin tonu dahi bulma-

yan miktarlar söz konusu olsa da Hırvatistan’ın tahıl tica-
retinin arpa ağırlıklı olduğu söylenebilir. Hırvatistan 2012 
yılında 29 bin ton, 2013 yılındaysa 31 bin ton arpa ithalatı 
gerçekleştirmiştir. Tahıl ihracatında ise önde gelen ürün 
buğdaydır. Buğday ihracatı yıldan yıla artış göstermekte-
dir. 2011 yılında 108 bin ton olan buğday ihracatı 2012 
yılında 394 bin tona 2013 yılında ise 402 bin tona yük-
selmiştir. Mısır ihracatında ise 2012 yılında 106 bin ton, 
2013 yılında 115 bin tona ulaşılmıştır. 

ROMANYA, SLOVENYA VE 
HIRVATİSTAN’DA UN TİCARETİ 
Avrupa Un Değirmencileri Birliği’nin verilerine göre Ro-

manya’daki değirmenlerin sayısı yaklaşık 120’dir. Söz 
konusu değirmenlerin işleme kapasitesi ayda 150 tonun 
üzerindedir. Bunun yanında ayda 150 tondan daha az 
üretim yapan 200’e yakın değirmen olduğu da bilinmek-
tedir. FAO’nun verilerine göre Romanya’nın buğday unu 
ihracatı ise 2008-2013 yılları arasında 4 ila 16 bin ton ara-
sında seyretmiştir. 2012 yılında 5 bin 414 ton buğday unu 
ihraç eden Romanya, bu miktarı 2013 yılında 15 bin tona 
çıkarmıştır. Romanya’nın buğday unu ithalatında ise ar-
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There is an increase in Romania’s import of flour. While 
the flour import was 143 thousand tons in 2011, it in-
creased to 111 thousand tons in 2012 and to 117 thou-
sand tons in 2013. 

Slovenia's wheat flour export is increasing. The export of 
wheat flour which was 14 thousand tons in 2011 increased 
to 20 thousand tons in 2012. However, it decreased to 4 
thousand tons in 2013. With more than 27 thousand tons 
of flour import, Slovenia exported 29 thousand tons and 
28 thousand tons of flour in 2012 and 2013 respectively. 

While Croatia exported 16 thousand tons of wheat flour 
in 2011, it increased its export to 18 thousand tons in 
2012. The export volume was 18 thousand tons in 2013. 
When we analyze the import volume, we see that it was 
14 thousand tons in 2011 and it remained around 13 
thousand tons in 2012 and 2013. 

tış izlenmektedir. 2011 yılında 143 bin tona ulaşan ithalat 
miktarı, 2012 yılında 111 bin tona gerilemiş, 2013 yılında 
ise 117 bin ton olarak kaydedilmiştir. 

Slovenya’nın buğday unu ihracatı ise giderek artmakta-
dır. 2011 yılında 14 bin 941 ton olarak kaydedilen buğday 
unu ihracatı, 2012 yılında 20 bin ton olarak kaydedilmiştir. 
Ancak 2013 yılında 4 bin 611 tona gerilemiştir. Buğday 
unu ithalatını son beş yılda 27 bin tonun üzerine çıkaran 
Slovenya, 2012 yılında 29 bin ton, 2013 yılındaysa 28 bin 
ton buğday unu ihraç etmiştir. 

Hırvatistan, 2011 yılında 16 bin ton buğday unu ihraç 
etmiş, bu miktarı 2012 yılında 18 bin tona yükseltmiştir. 
2013 yılında kaydedilen ihracat miktarı ise yaklaşık 19 bin 
tondur. İthalata bakıldığındaysa 2011 yılında kaydedilen 
14 bin tonluk ithalat miktarının 2012 ve 2013 yıllarında 13 
bin ton civarlarında kaldığı görülmektedir. 
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Buğday-arpa Karışımı 
Kullanmanın Mayalı Ekmeğin 
reolojik, dokusal ve duyusal 
Özellikleri üzerindeki Etkisi

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

ABSTRACT
The main aim for the development of development 

of leavened bread by using wheat-barley blended flour 
in order to meet the increasing demand of healthy die. 
The leavened breads were prepared by varying the dif-
ferent proportions of barley flour with wheat flour as well 
as MSG. A significant increase was observed in the ex-
tensibility of the dough with increase in addition of MSG 
before fermentation while after fermentation it shows a 
significant decrease. The highest value of color, taste as 
well as appearance was observed for T2M1. Results for 
the flavor of the breads revealed that the highest flavor 
score was observed for T2M2. The results showed that 
the overall acceptability score also decreased with the 
addition of barley flour and MSG.

INTRODUCTION
Barley (Hordeum vulgare L.) is an ancient and impor-

tant cereal grain crop ranking fifth among all crops in 
dry matter production in the world. It is one of the most 

ÖZET
Buğday ve arpa harmanlanarak elde edilmiş un kulla-

nılan mayalı ekmeklerin geliştirilmesindeki temel amaç, 
sağlıklı bir beslenme düzenine yönelik gittikçe artan tale-
bi karşılamaktır. Mayalı ekmekler, çeşitli oranlardaki arpa 
ununun buğday unu ve MSG (monosodyum glutamat) ile 
karıştırılmasıyla hazırlandı.  Hamurun uzayabilirliğinde cid-
di bir artış gözlendi; ayrıca fermantasyondan önce MSG 
eklenmesiyle oluşan artışta, fermantasyondan sonra bir 
düşüş söz konusu oldu. Renk, lezzet ve görünüş açısın-
dan en yüksek değerler T2M1’de gözlendi. Ekmeğin tadıy-
la ilgili en iyi sonuçlara da T2M2’de rastlandı. Sonuçlara 
göre, arpa unu ve MSG eklenmesiyle birlikte genel kabul 
edilebilirlik oranında da bir düşüş yaşandı. 

GİRİŞ
Arpa (Hordeum vulgare L.) dünyada kuru madde 

üretimi yapılan tüm bitkiler arasında beşinci sırada bu-
lunan önemli ve eski bir tahıldır. Hem insanlar hem de 
evcil havyanlar için gerekli olan değerli besin maddele-

Impact of 
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on rheological, textural 
and sensory attributes 
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rini sağlayabildiği için en sık yetiştirilen tahıllardan biri 
olmuştur. Arpanın farklı iklimlere ve büyüme koşulları-
na uyarlanabilmesi sayesinde dünya çapındaki üretimi 
artmıştır. Diğer pek çok tahılın aksine, yüksek enlem ve 
boylamlarda, hatta uzak çöllerde üretilerek en yaygın şe-
kilde ortama adapte olabilmiş tahıl çeşidi olduğunu da 
söylemek mümkündür. Himalaya toprakları, Etiyopya ve 
Morocco gibi [1] gibi sert iklimin hüküm sürdüğü yer-
lerde en temel besin kaynağı yine arpadır.  Tam arpa 
tahılında %65 - %68 arası nişasta, %10 - %17 prote-
in,%4 - %9 ß-glukan, %2 - %3 serbest yağ ve %1.5 
- %2.5 mineral bulunur [2-4]. İnsanların arpa ve arpa 
içeren gıda ürünlerini tüketmeleri, diğer tahıllarla kıyas-
landığında ikinci planda kalmıştır; yeni süreçlerin ve gıda 
ürünlerinin geliştirilmesinde arpa yok sayılmış ve gıda-
larda kullanımlarında kalite gerekliliklerinin belirlenmesi 
hususunda çok az çaba gösterilmiştir. ß-glukan ve toko-
lun insanların beslenmesindeki önemi iyi bilinmektedir; 
ancak ß-glukanın gıda ürünleri yapmaktaki işlevsel özel-
likleri hakkında bilinenler oldukça azdır. Belirli gıda uygu-
lamaları için tercih edilen özellikler, arpayı buğday temelli 
gıda ürünlerine karıştırmakla ilgili yapılan araştırmalarla 
elde edilmiştir. Çekiçli değirmen veya silindirli değirmen 
kullanılarak öğütülmüş tahıldan elde edilen arpa unu, ek-
mek, kek, kurabiye, noodle ve atıştırmalık gıda ürünleri 
gibi buğday bazlı ürünlere dâhil edilmiştir [5]. %15 -%20 
oranında arpa unu eklenmiş buğday unu, genel lezzet, 
görünüm ve doku özellikleri bakımından kabul edilebilir 
düzeydedir.  Ancak arpa unu oranının arttırılması, ekme-
ğin hacminde azalmaya yol açar, mat kahverengi renk 
verir ve ekmek içindeki doku sertleşir [6,7].

Farklı türdeki ekmeklerin yapımındaki işleme, depo-
lama ve taşıma koşullarını ve yöntemlerini iyileştirmek 
için bir dizi teknoloji geliştirilmiştir. Ekmek yapımında 
gereksinim duyulan tahıl ve tahıl türevleri bazı açılar-
dan oldukça etkili olsalar da, birtakım özelliklerden de 
yoksundurlar. Özel üretilen ekmeklere yönelik talep ile 
ekmek üretiminde buğday, kepek, arpa, ticari selüloz 
ve diğer tahıl türevlerinin rolü gün geçtikçe artmaktadır. 
Bu talepleri karşılayabilmek için, farklı tahılları harman-
lamak gibi çeşitli yöntemler kullanılarak özelleştirilmiş 
ekmekler üretilmektedir. Bu durumlara istinaden, buğ-
day-arpa karışımıyla mayalı ekmek üretme temelli bu 
çalışma, buğday-arpa karışımıyla hazırlanan hamurun 
reolojik özelliklerini çalışmaktadır. Bileşik haldeki unlar-
dan ekmekler hazırlamak ve arpa unu eklerken kullanı-
lacak uygun miktarı değerlendirmek de bu çalışmanın 
esaslarındandır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma, Awantipora İslami Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi’ndeki gıda teknolojileri bölümünde 2010-
2011 döneminde gerçekleştirilmiştir. İşlenmemiş arpa 

widely cultivated cereal crops that can provide valuab-
le nutrients required by humans and domestic animals. 
The high adaptability of barley to various climates and 
growing conditions has led to its increased worldwide 
production. Barley is arguably the most widely adapted 
cereal grain species with production at higher latitudes 
and altitudes and farther in deserts than any other ce-
real crop. It is in extreme climates that barley remains 
a principal food source today, e.g. Himalayan nations, 
Ethiopia, and Morocco [1]. Whole barley grain consists 
of about 65% to 68% starch, 10% to 17% protein, 4% 
to 9% ß-glucan, 2% to 3% free lipids and 1.5% to 2.5% 
minerals [2-4]. Human consumption of barley and bar-
ley-containing food products has been insignificant as 
compared to other cereal grains, the development of new 
processes and food products has been neglected and 
there has been little effort to define quality requirements 
for food uses. The significance of ß-glucan and tocols for 
human nutrition is well known, but little is known abo-
ut the functional properties of ß-glucan for making food 
products. Some of the traits preferred for specific food 
applications are known through investigations on incor-
porating barley into wheat-based food products. Barley 
flour, prepared from pearled grain through hammer milling 
or roller milling, has been incorporated into wheat based 
products, including bread, cakes, cookies, noodles and 
extruded snack foods [5]. Wheat bread with barley flour 
added at 15% to 20% was acceptable in overall flavour, 
appearance and texture, but an increased proportion of 
barley flour caused a decrease in loaf volume, dull brown 
colour and hard crumb texture [6,7].

Numbers of technologies have been developed for the 
development of different kinds of bread like to design and 
optimize processing, storage, and transport conditions 
and methodologies. Many cereals and their products re-
quired for bread making are efficient in one way but at 
the same time are lacking in other properties as well. The 
demand for the specialty breads and the role of wheat 
bran, barley and commercial celluloses and other cereals 
and their products in bread making is increasing day by 
day. In order to overcome these demands, various met-
hods like blending of different cereals are used for the 
development of breads with specialized properties. With 
this background, the present work for the development of 
leavened bread by using wheat-barley blended flour was 
undertaken to study the rheological attributes of wheat-
barley blended dough and to prepare breads from com-
posite flours and evaluate the suitable level of barley flour 
supplementation.

MATERIALS AND METHODS
The work was carried out in the department of food 

technology, Islamic University of Science and Technology 
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Ladakh’tan satın alınmış ve daha sonra tam un elde et-
mek için bir karıştırıcıda öğütülmüştür. Öğütülen un, kul-
lanılıncaya dek soğutulmuş bir ortamdaki hava geçirmez 
plastik kaplarda saklanmıştır. Rafine buğday unu, katı 
yağ ve pres edilmiş maya gibi malzemeler, Srinagar’daki 
yerel dükkanlardan temin edilmiştir. Bileşik unlar, Tablo 
1’de bahsedildiği şekilde hazırlanmıştır. Arpa unu katıl-
mış ekmeklerin formülleri Tablo 2’de verilmiştir. Ekmek-
ler, MSG %0, %0.3 ve %0.5 düzeylerinde kullanılmıştır. 
Malzemeler dikkatle tartılmış ve maya sıcak suda aktive 
edilmiştir. Tüm malzemeler bir teknede karıştırılmış ve 
su miktarı göz önünde bulundurularak maya eklenmiş-
tir. Daha sonra fermantasyon işlemi için hamur 37°C bir 
inkübatöre yerleştirilmiştir. 1 saat sonra çıkarılan hamur, 
fazla gazları ortadan kaldırmak için tersine çevrilip tekrar 
yoğrulmuştur. Akabinde yeniden fermantasyon için in-
kübatöre yerleştirilen hamur, 30 dakika sonra çıkarılmış, 

Awantipora during the year 2010-2011. The wild barley 
was purchased from Ladakh and then milled in a mixer 
to obtain whole flour. The flour was stored in plastic air 
tight containers at refrigerated temperatures until used. 
Refined wheat flour, shortening, compressed yeast etc 
were purchased from local market of Srinagar. Compo-
site flours were prepared as mentioned in Table 1. The 
formulations of the barley enriched breads were accor-
ding to the Table 2. MSG was used at 0%, 0.3% and 
0.5% level. The ingredients were weighed accurately and 
the yeast was activated in hot water. All the ingredients 
were mixed in a vessel and yeast was added while taking 
into account the amount of water. The dough was then 
placed in an incubator at 37°C for fermentation. Dough 
was taken out after 1 hour and then knocked back to 
remove the excess gases. The dough was again placed 
in incubator for fermentation and removed after 30 min, 
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yoğrulmuş, yuvarlanmış, tepsilere konulmuş ve 35 daki-
ka daha mayalanmaya bırakılmıştır. Tepsiler fırına atılmış 
ve 220°C’de 30-35 dakika pişirilmiştir. Çıkarılan ekmek-
ler, soğutulup dilimlenmiştir. Ekmekler oda sıcaklığında 
saklanmıştır.

REOLOJİK  VE DOKUSAL ANALİZ
Hamurun uzayabilirliğini ve sertliğini ölçmek için bir 

Doku Analiz Cihazı kullanılmıştır  (TA. HD. Plus, Stable 
Micro Systems, Godalming, Surrey, Birleşik Krallık). Uza-
yabilirlik ölçümü için, bir hamur şeridi numune tabağının 

knocked back, rolled and moulded into pans and then 
allowed to ferment for another 35 min. The pans were 
then placed in baking oven at 220°C for 30- 35min. The 
breads were taken out, cooled and then sliced. The bre-
ads were stored at room temperature.

RHEOLOGICAL AND TEXTURAL ANALYSIS
A Texture Analyzer was used to measure the extensibi-

lity and firmness (TA. HD. Plus, Stable Micro Systems, Go-
dalming, Surrey, UK). For extensibility, the dough strip was 
placed onto the grooved region of the sample plate and 
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oluklu bölgesine yerleştirildi ve yaylı sıkma kolu aşağıda 
tutulurken tabak alete takıldı. Kol yavaşça bırakıldı. Analiz 
5 kiloluk bir yük hücresi kullanılarak 75 mm’lik bir mesa-
feye kadar yapıldı; test öncesi hız 2.0 mm/s iken, test 
hızı 3.3 mm/s, test sonrası hız ise 10.0 mm/s oldu. Sert-
lik analizi için, numune depolama alanından çıkarıldı ve 
testten önce desteklerin üzerine yerleştirildi. Doku profili 
analizi 5 kiloluk bir yük hücresi kullanılarak 30 mm bir me-
safeye uygulandı; test öncesi hız 1.0 mm/s, test hızı 1.7 
mm/s ve test sonrası hız 10.0 mm/s oldu.

DUYUSAL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ
10 kişiden oluşan bir jüri, hazırlanan ekmeklerin duyu-

sal özelliklerini değerlendirdi. Ekmeğin dış rengini, görü-
nüşünü, lezzetini, dokusunu, kokusunu ve genel kabul 

the plate was inserted into the rig while holding down the 
spring loaded clamp lever. The handle was released slowly. 
The analysis was done to a distance of 75 mm, at a pre-
test speed of 2.0 mm/s, test speed of 3.3 mm/s, post-test 
speed of 10.0 mm/s using a 5 Kg load cell. For firmness, 
the sample was removed from its place of storage and was 
placed centrally over the supports just prior to testing. The 
texture profile analysis was done to a distance of 30 mm at 
pre-test speed of 1.0 mm/s, test speed of 1.7 mm/s and a 
post- test speed of 10.0 mm/s using a 5 Kg load cell.

DETERMINATION OF ORGANOLEPTIC 
CHARACTERISTICS
A panel of 10 judges evaluated the organoleptic cha-

racteristics of prepared breads. They assessed crust co-
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edilebilirliğini, 9 puanlık bir beğeni cetveli kullanarak pu-
anladılar. (9-Aşırı derecede beğenme, 8-Çok beğenme, 
7-Orta düzeyde beğenme, 6-Biraz beğenme, 5-Ne be-
ğenme ne beğenmeme, 4-Biraz beğenmeme, 3-Orta dü-
zeyde beğenmeme, 2-Hiç beğenmeme, 1-Aşırı derecede 
beğenmeme). Katılımcılara değerlendirmelerin arasında 
ağızlarındaki tadı değiştirmek için su verildi.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Veriler bilgisayar ortamında Snedecor and Cochran [8] 

tarafından hazırlanan Tamamen Rastgele Tasarım (Comp-
letely Randomized Design - CRD) kullanılarak istatistiksel 
olarak incelenmiştir.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tablo 3’e göre, uzayabilirlik hususundaki ortalama de-

ğerler MSG’nin eklenmesiyle birlikte 24.76’dan 27.98’e 
doğru bir yükseliş göstermiştir. En yüksek uzayabilirlik 
ortalaması T1’de (33.51) ve en düşük uzayabilirlik ortala-
ması T4’te  (18.46) gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, MSG’nin 
indirgeyici hareketine bağlı olarak hamurun uzayabilirliğin-
de artış tespit eden Sternberg vd. [9] tarafından elde edil-
miş bulgularla da uyumludur.  MSG beklenmedik şekilde 
kısa bir süreliğine (fermantasyondan önce) glüten yapı-
sının zayıflamasına neden olmuştur. Uzayabilirlik öncelik-
le buğdayda bulunan glütenin proteinlerinin elastikliğine 
bağlı olarak oluşur. Buğday olmayan unların eklenmesiyle 
seyrelen bu karışım, uzayabilirlikte azalmaya yol açar [10]. 
Ortalama uzayabilirlik değerleri, MSG’nin eklenmesiyle 
22.39’dan 19.18’e doğru bir azalma göstermiştir (Tablo 
4). En yüksek ortalama uzayabilirlik T1 işleminde (28.19) 
ve en düşük ortalama uzayabilirlik T4 işleminde (14.42) 
gözlemlenmiştir.  Sternberg vd. [9] tarafından ortaya ko-
nulan bulgulara göre, MSG oksidatif faaliyeti nedeniyle 
fermantasyondan sonra glüten ağının güçlenmesine ne-
den olmaktadır. Arpa ununun eklenmesiyle uzayabilirlikte 
yaşanan azalış da glütenin seyrelmesine bağlıdır.

Tablo 5, sertlik için ortalama değerlerin 26.60’dan 
44.73’e doğru belirgin bir yükseliş gösterdiğini ortaya 
koymuştur. Gill vd. [12]  tarafından öne sürülen bulgulara 
göre, ekmek yapımı esnasında buğday ununa arpa unu 
eklendiğinde, arpa ununda bulunan ß-glukan maddesi 
hamurdaki kayda değer su miktarına sıkıca bağlanmak-
tadır. Bu durum glüten ağının gelişmesi için suyun uy-
gunluğunu baskılar. Gelişmemiş bir glüten ağı da ekmek 
sertliğinin artmasına sebep olur.

Tablo 6, MSG’nin eklenmesiyle birlikte ortalama sertlik 
değerlerinin istatistiksel olarak 25.15’ten 45.07’ye doğru 
belirgin bir yükselme yaşadığını gösterir. En yüksek or-
talama sertlik T4 işleminde (48.91) ve en düşük ortala-
ma sertlik T1 işleminde (23.63) gözlenmiştir. Bu sonuçlar, 
arpa ununun eklenmesi sonucunda glüten seyrelmesi ya-

lour, appearance, flavour, texture, taste and overall ac-
ceptability, using a 9-point hedonic rating scale (9-Like 
extremely, 8-Like very much, 7-Like moderately, 6-Like 
slightly, 5-Neither like nor dislike, 4-Dislike slightly, 3-Dis-
like moderately, 2-Dislike very much, 1-dislike extremely). 
Tap water was provided to the panelists to rinse between 
evaluations.

STATISTICAL ANALYSIS
The data was statistically analysed on a computer 

using design factorial in Completely Randomized Design 
(CRD) as suggested by Snedecor and Cochran [8].

RESULTS AND DISCUSSION
Table 3 indicated that the mean values for extensibility 

statistically showed a significant increasing trend from 
24.76 to 27.98 with addition of MSG. Further the highest 
mean extensibility was observed in T1 (33.51) and lowest 
mean extensibility was observed in T4 (18.46). These re-
sults are in accordance with the findings of Sternberg et 
al. [9] who observed increase in extensibility of dough 
due to the reducing action of MSG. MSG unexpectedly 
caused weakening of gluten structure for a relatively 
short period (before fermentation). The extensibility is 
primarily due to elasticity of glutenin proteins present in 
wheat, which may dilute with the addition of non-wheat 
flour resulting in decreased extensibility [10]. The mean 
values for extensibility showed a significant decreasing 
trend from 22.39 to 19.18 with addition of MSG (Tab-
le 4). The highest mean extensibility was observed in T1 
treatment (28.19) and lowest mean extensibility was ob-
served in T4 treatment (14.42). Similar results were found 
by Sternberg et al. [9] who reported that MSG caused 
strengthening of gluten network after fermentation due 
to the oxidative action. The decrease in extensibility with 
addition of barley flour is due to glutenin dilution.

Table 5 indicated that the mean values for firmness elu-
cidated statistically showed a significant increasing trend 
from 26.60 to 44.73 findings of Gill et al. [12] who furt-
her reported that ß-glucan in barley flour, when added 
to wheat flour during bread making, could tightly bind to 
appreciable amounts of water in the dough, suppressing 
the availability of water for the development of the gluten 
network. An underdeveloped gluten network can lead to 
increased bread firmness.

Table 6 indicated that the mean values for firmness elu-
cidated statistically showed a significant increasing trend 
from 25.15 to 45.07 during storage with the addition of 
MSG. Further, the highest mean firmness was observed 
in T4 treatment (48.91) and lowest mean firmness was 
observed in T1 treatment (23.63). These results are in ac-
cordance with the findings of Gill et al. [12] who observed 
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şandığını ve ekmeğin sertliğinde bir artış olduğunu öne 
süren Gill vd. [12] bulgularıyla da uyumludur.

DUYUSAL ÖZELLİKLER
Ekmeğin dış rengi: En yüksek renk değeri T2M1 (7.5) 

işleminde ve en düşük renk değeri T4M2 (5.4) işleminde 
görülmüştür (Tablo 7). Karışımlarda arpa oranı arttıkça, 
ekmeklerin dış rengi krem renginden mat kahverengiye 
dönmüştür. Gupta vd. [13] ve Dingra vd. [6] tarafından da 
benzeri sonuçlar raporlanmıştır.

Görünüş: Karışıma %20-%30 oranında arpa eklenin-
ce, kontrol ekmeklerinin görünüş puanı belirgin şekilde 
azalmıştır. Harmanlanan ekmekler arasında, en yüksek 
görünüş puanı T2M1 (7.1) için gözlemlenirken, en düşük 
puanlama T4M3’te görülmüştür (5.0) (Tablo 7). Bu sonuç-
lar, Gupta vd. [13] tarafından öne sürülen bulgularla ol-
dukça benzerlik göstermektedir.

Lezzet: Ekmek lezzetinde en yüksek puanlama T2M2 
için yapılırken (7.3), en düşük puan T4M1’de (5.5) gö-
rülmüştür. Arpayla harmanlanmış ekmeklerin tadı arpa 
ununun lifli yapısından etkilenmiş olabilir (Tablo 7). Yoğun 
tat ve koku nedeniyle ekmeğin kabul edilebilirliğiyle ilgili 
benzeri bir düşüş, Dingra vd. [13] tarafından da gözlem-
lenmiştir.

Ekmek kabuğu dokusu: Ekmeğin kabuk dokusu, 
dışının sertliği veya yumuşaklığı gibi ekmeklerin dış gö-
rünüşüyle ilgili özellikleri gösterir. Kabuk dokusu, kontrol 
numunesiyle kıyaslandığında buğday ununa daha fazla 
arpa ve MSG eklenmesine bağlı olarak azalmıştır. Har-
manlanmış ekmekler arasında, en yüksek puan T2M1 (7.2) 
örneğinde, en düşük puan da T4M3 (5.0) örneğinde göz-
lemlendi (Tablo 7). Carson vd. [14] tarafından bulunan 
sonuçlar da bu ekleme yapılan buğday ekmeğinin doku-
sunda benzeri bir bozulmayı işaret eder. 

Tat: Tat değerlendirmesine göre, kontrol ekmekleri ve 
çeşitli eklemeler yapılmış ekmekler %10 düzeyinde tatmin 
edici puanlar almışlardır. Sonuçlara göre en yüksek lezzet 
puanı T2M1 (7.6) için, en düşük puan da T4M2 (5.0) için ve-
rilmiştir (Tablo 7). Tat puanlamasında yaşanan bu düşüş, 
un karışımlarındaki farklı kokulardan kaynaklanır [13].

Genel kabul edilebilirlik: Sonuçlara göre, %10 dü-
zeyinde ilave yapılmış ekmeklerin kabul edilebilirlik puan-
ları, kontrol grubundaki ekmeklerle başa baş durumdadır 
(Tablo 7). %10 düzeyinde arpa ve buğday unundan yapıl-
ma ekmekler kabul edilebilir bulunmuştur. Yapılan ilavenin 
%10’dan fazla olması durumunda ise kabul edilebilirlik 
ölçütü kontrol grubuyla kıyaslandığında ciddi bir düşüş 
göstermiştir. Genel profile bakarsak, %30 oranında bir 
ilave olduğunda ekmeklerin tadı malt gibi ve liflidir. Yuka-

increase in firmness of bread with addition of barley flour 
due to gluten dilution.

ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS
Crust colour: The highest value of colour was obser-

ved for T2M1 (7.5) and the lowest value of colour was 
observed for T4M2 (5.4) (Table 7). As the level of barley 
was increased in blends, the crust colour of the breads 
changed from creamy white to dull brown. Similar results 
were reported by Gupta et al. [13] and Dingra et al. [6].

Appearance: The appearance score for the control 
breads decreased significantly upon increasing the blen-
ding level to 20 and 30% with barley. Among the blended 
breads, the highest appearance score was observed for 
T2M1 (7.1), whereas the lowest score was observed for 
T4M3 (5.0) (Table 7). These results are in quite similar with 
the findings of Gupta et al. [13].

Flavor: Results for the flavor of the breads revealed 
that the highest flavor score was observed for T2M2 (7.3), 
whereas the lowest score was observed for T4M1 (5.5). 
The flavor of barley-blended breads might be affected by 
the fibrous flavour of barley flour (Table 7). A similar dec-
line in acceptability of breads due to strong flavor was 
observed by noticed by Dingra et al. [13].

Crust texture: The crust texture was related to the ex-
ternal appearance of the breads, i.e., smoothness or ro-
ughness of the crust. Crust texture score also decreased 
with increase in the substitution of barley and MSG in 
wheat flour as compared with the control sample. Among 
the blended bread, the highest score was observed for 
T2M1 (7.2), whereas the lowest score was observed for 
T4M3 (5.0) (Table 7). Carson et al. [14] observed similar 
deterioration in the texture of wheat bread on supple-
mentation.

Taste: Taste evaluation suggested that control and va-
rious supplemented breads had most satisfactory taste 
scores up to the 10% level. Results indicated that the 
highest taste score was observed for T2M1 (7.6), whereas 
the lowest score was observed for T4M2 (5.0) (Table 7). 
The decrease in taste score was because of the different 
flavor of flour blends [13].

Overall acceptability: The results showed that the 
overall acceptability score of all the supplemented breads 
at the 10% level was at par with the control (Table 7). 
Breads made from wheat and barley flour up to the 10% 
level were found acceptable, but at more than 10% subs-
titution, the overall acceptability score was significantly 
reduced as compared with the control. In overall profile, 
the flavor of the breads was malty and fibrous at the 30% 
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rıdaki sonuçlara istinaden, %10 arpa unu içeren ekmek-
ler, duyusal alandaki katılımcılar tarafından kabul edilebilir 
bulunmuştur.

SONUÇ
Yapılan çalışmalar, fermantasyondan önce MSG eklen-

mesinin hamurun uzayabilirliğinde artış sağladığını, arpa 
unu eklenmesinin ise belirgin bir düşüşe yol açtığını or-
taya çıkarmıştır. Fermantasyondan sonra MSG ve arpa 
unu eklenmesinin sonucunda, hamurun uzayabilirliği cid-
di şekilde düşüşe geçmiştir. Arpa ve MSG ilavesinin yanı 
sıra, depolama şekilleri de ekmeğin sertliğinin artmasına 
sebep olmuştur. Mevcut çalışmalardan edinilen bilgilere 
göre, %10 oranında arpa unu karışımından elde edilen 
ekmekler duyusal özellikler bakımından oldukça üst dü-
zeyde görülmüştür. Söz konusu sertlik ve uzayabilirlik ol-
duğunda da bu ekmekler diğer karışım ekmeklerden daha 
iyidir. Bu ekmeklerin bileşimsel ve antioksidan özellikleri-
nin değerlendirilmesi için daha fazla araştırma gereklidir.
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level of substitution. Based on the above results, breads 
containing 10% barley flour were found to be most ac-
ceptable by the sensory panelists.

CONCLUSION
The studies revealed that before fermentation the ex-

tensibility of the dough showed significant increase with 
addition MSG and significant decrease with addition of 
barley flour. After fermentation the extensibility of the do-
ugh showed a significant decreasing trend with addition 
of barley flour and MSG. Firmness of bread showed a 
significant increasing trend with addition of barley, MSG 
and with storage. It was concluded from the present stu-
dies that breads made from 10% barley flour blend pro-
ved superior with respect to sensory characteristics and 
were better than other blended breads as far as firmness 
and extensibility was concerned. Further investigations 
are required to evaluate the compositional and the antio-
xidant properties of these breads.
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